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Beroepsziekte,
een serieus probleem

Geachte lezer,

Als bedrijfsarts besteed je 95%
van je tijd aan re-integratie;
slechts 5% aan preventie

Dit nummer gaat over ‘beroepsziekten’. Een zeer actueel thema waar nogal

Beroeps-zieken

bedrijfsartsen terughoudend een melding te doen vanwege de claimcultuur

‘Melding van beroepsziekten
heeft een preventief doel,
geen compensatiedoel’
Over tomaten en
beroepsziekten
‘De meldplicht voor
beroepsziekte zou bij de
werkgever moeten liggen’

wat om te doen is. Bedrijfsartsen wordt verweten beroepsziekten te weinig te
melden, waardoor er zelfs gedreigd wordt met een boete. Op hun beurt zijn
die dit in de hand werkt. Ook is lang niet altijd duidelijk of een aandoening
wel of niet overwegend door het werk komt. Het is dan ook vreemd dat
bijvoorbeeld burn-out in Nederland, als enige land te wereld, als beroepsziekte wordt gezien. Juist bij psychische aandoeningen spelen vaak meerdere
factoren een rol.
We laten over dit onderwerp diverse mensen aan het woord. Bedrijfsartsen,
maar ook het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en de Nederlandse

Komt de Extra Garantieregeling
Beroepsrisico’s er alsnog?

Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde. Ook wij als CS

Kan de werkdruk niet wat
minder?

Eén ding is duidelijk: het laatste woord is hier nog niet over gezegd.

Investeren in de slaapkwaliteit
van werknemers loont

Buiten alle discussie over wat wel of niet melden: werkgevers hebben wel

Preventie:
hoe de baten voor de
kosten kunnen gaan

Opleidingen geven onze visie op dit onderwerp, zie het artikel op pagina 16.

degelijk een zorgplicht voor hun werknemers. Daarom besteden we ook
aandacht aan onderwerpen als werkdruk, technostress, slaapproblemen,
PSA en pesten. Wat is de achtergrond en vooral: wat kunt u er aan doen?

Beroepsziekten
in de rechtspraak

Wij wensen u veel leesplezier!

Schaf meldplicht beroepsziekte
af: werkend Nederland
verdient beter

Marjol Nikkels-Agema
Herwin Schrijver

De ‘Nederlandse ontkenning’
Zorgplicht werkgever
ook voor psychosociale
arbeidsbelasting
Beroepsziekte is vaak een
combinatie van factoren
Pesten op de werkvloer
is zelden een individueel
probleem

CS Verbindt gratis ontvangen?
CS Verbindt komt drie keer per jaar uit. Wilt u het
magazine GRATIS ontvangen? Vul dan uw gegevens
in op www.csverbindt.nl.
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Beroepsziekte,
een serieus probleem
Volgens schattingen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
overlijden in ons land jaarlijks 3700 mensen aan een aandoening die zij op hun
werk hebben opgelopen. Dat is dus zo'n tien per dag. Daarnaast worden veel
werknemers (mede) door hun werk ziek. De geschatte kosten van extra
verzuimdagen door beroepsziekte worden geschat op 1,2 miljard euro per jaar.
Beroepsziekten vormen dus een serieus probleem. Aandacht voor verbetering
van de arbeidsomstandigheden en preventie van beroepsziekten blijft daarom
hard nodig.

Een beroepsziekte wordt gedefinieerd als ‘een ziekte

Meer meldingen in 2014

of aandoening als gevolg van een belasting die in

In 2014 werden er 8.513 beroepsziekten gemeld door

overwegende mate in arbeid of arbeidsomstandigheden

bedrijfsartsen. Volgens de NCvB is dit door onder-

heeft plaats gevonden’ (artikel 1.11 Arboregeling). Als

rapportage een onderschatting van de werkelijkheid.

arbodiensten en bedrijfsartsen een beroepsziekte

Wel is het aantal meldende bedrijfsartsen sterk

constateren, zijn zij wettelijk verplicht dit te melden bij

gestegen ten opzichte van voorgaande jaren, waar-

het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB).

schijnlijk als gevolg van de toenemende aandacht

De melding is anoniem, wordt niet aan de Inspectie

hiervoor het afgelopen jaar. Omgerekend werden in

SZW gemeld en niet onderzocht.

2014 242 nieuwe gevallen per 100.000 werknemers
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Top 3 beroepsziekten
1.

komt daarmee neer op 0,25%, ofwel ruim 17.400
werknemers. Bij 42% van de meldingen was sprake van
tijdelijke arbeidsongeschiktheid en bij 5% blijvende
(gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid.

Psychische aandoeningen: overspannenheid en

burn-out , depressie, PTTS (32%)

2. Aandoeningen aan het houdings- en

3.

gemeld. Het aandeel werkenden met een beroepsziekte

Psychische aandoeningen
Met stip op nummer 1 staan werkgebonden psychische

bewegingsapparaat , met name RSI van schouder

aandoeningen. Het grootste deel van deze meldingen

of bovenarm, tennisellebogen en chronische lage

(74%) betreft overspannenheid en burn-out (overigens

rugklachten (31%)

is Nederland het enige land in Europa waarin burn-out

Slechthorendheid (29%)

als beroepsziekte gezien wordt). Bij 57% van de
meldingen ging het om verzuim dat langer dan drie

Verder worden gemeld:
•
•

•

maanden duurde. Als oorzaak voor overspannenheid/

Huidaandoeningen: vooral contacteczeem

burn-out wordt vaak de inhoudelijke werkbelasting

Long- en luchtwegaandoeningen: vooral astma,

gegeven (31%), gevolgd door interpersoonlijke

aandoeningen bovenste luchtwegen en COPD

problemen zoals werkrelaties, gebrek aan sociale steun,

Neurologische aandoeningen: vooral carpaal

pesten en arbeidsconflicten (21%). Iets minder vaak

tunnel syndroom

speelde het werkritme (18%) of de kwalitatieve

•

Infectieziekten

werkbelasting, zoals geestelijk inspannend werk een

•

Kanker, vooral door blootstelling aan asbest

rol (10%)*.
* Bron: Kerncijfers beroepsziekte 2015, NCvB
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Longaandoeningen
Hoewel ze relatief weinig gemeld worden, zijn
longaandoeningen een belangrijke doodsoorzaak. Wie
kent niet de beelden van (oud-)medewerkers van lasen metaalfabrieken die ernstig ziek zijn. Volgens de
Long Alliantie Nederland (LAN) gaat het om 2000

Lange juridische
procedures

sterfgevallen per jaar. Deze getallen zijn al een aantal

In Nederland gebeuren jaarlijks 220.000 arbeids-

jaren gelijk en verbeteren niet. Dat komt volgens de

ongevallen die zo ernstig zijn dat werknemers moeten

LAN doordat alle verantwoordelijkheid voor de

verzuimen, blijvend letsel oplopen of overlijden. Zo’n

gezondheid van werknemers bij werkgevers wordt

4700 gevallen (2%) monden uit in een claim richting

gelegd. FNV stelt daarbij dat er geen goede controle

werkgever en/of schadeverzekeraar. Bij beroepsziekten

meer is vanuit de overheid.

monden zeker 620 gevallen (zo’n 10%) uit in een claim.
Vaak worden de claims in onderling overleg opgelost.

Bedrijfscultuur, kennis en bewustwording
Ook in ‘Den Haag’ heeft het onderwerp beroepsziekte

Juridische procedures kennen een lange looptijd en de

de aandacht. Vorig jaar is in opdracht van het ministerie

kosten van rechtsbijstand en het medische beoordelings-

van SZW onderzoek gedaan naar preventie van

traject kunnen fors oplopen. Knelpunten bij claims zijn:

beroepsziekten. Uit dit onderzoek komt naar voren

•

dat de aandacht voor preventie samenhangt met de
bedrijfscultuur en managementstijl. Een open en veilige

ziekte en werk is lastig.
•

bedrijfscultuur hangt samen met gezond en veilig
werken. Minister Asscher probeert de aandacht voor

Vaststelling van de mate van nakoming van de zorgplicht van de werkgevers is juridisch ingewikkeld.

•

gezond werken te stimuleren, bijvoorbeeld met de

Langdurige procedures voordat de gegrondheid van
een claim en bijbehorend schadebedrag is vast te

campagne ‘Check je werkstress’.

Wetswijziging Arbeidsomstandighedenwet

Vaststelling causaal verband tussen letsel/beroeps-

stellen.
•

Gebrek aan expertise in rechterlijke besluitvorming.

•

Kosten van het proces zijn hoog.

Ook de wijziging van de Arbowet moet een positief
effect hebben op het voorkomen en tijdig signaleren
van beroepsziekten. Het kabinet ziet daarbij een

(Bron: Rapportage Onafhankelijke medische beoordeling bij
arbeidsongevallen en beroepsziekten)

belangrijke rol weggelegd voor de bedrijfsarts. Daarom
ligt er een wetsvoorstel met de volgende maatregelen:
•

Elke werkgever moet een contract hebben met een
arbodienst of een bedrijfsarts.

•

•

•

•

CS Verbindt!

Iedere werknemer moet toegang hebben tot de

Onafhankelijke medische instantie voor

bedrijfsarts en de werkgever moet zijn werknemers

beroepsziekten

een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig

Daarnaast verkent minister Asscher de mogelijkheid

Onderzoek aanbieden.

om een onafhankelijke medische instantie in het leven

Een werknemer moet altijd een second opinion

te roepen die kan beoordelen of een werknemer

kunnen krijgen als hij twijfelt over het oordeel van de

daadwerkelijk door zijn werk ziek is geworden. Nu

bedrijfsarts.

nog ligt de bewijslast hiervoor bij de werknemer en

Bedrijfsarts en medezeggenschap moeten overleggen

stapelen zich tijdens een gerechtelijke procedure

over de maatregelen in het bedrijf om gezond en

allerlei deskundigenrapporten op. De rechtsgang duurt

veilig te kunnen werken.

daardoor lang en dat is kostbaar en emotioneel zwaar,

Bedrijfsartsen zijn verplicht om beroepsziekten te

zo blijkt uit diverse onderzoeken. Een deel van de

melden en moeten altijd een werkplekonderzoek

zieken begint er daarom niet eens aan en eist geen

kunnen doen.

schadevergoeding van zijn werkgever.
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Studie Celsus Academie/Radboudumc
in opdracht van ministerie SZW, juni 2015

ARBEID EN GEZONDHEID

Evaluatie van arbeidsgerelateerde
medische adviestrajecten
Studie van 2.595 dossiers met problematisch ziekteverzuim (definitie STECR werkwijzer 2004).

Onderzochte klachten
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Benutting mogelijkheden
In tweederde van de gevallen werkt
betrokkene (nog) niet terwijl er geen
sprake is van ernstige re-integratiebelemmerende medische beperkingen.
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71%

kan opstarten in
passend werk

Herstel en re-integratie

Klanttevredenheid

Gemiddeld zit er 9 maanden tussen
aanmelding adviestraject en betermelding (o.b.v. volledig herstel).
Reintegratiebelemmerende factoren:
verstoorde arbeidsverhouding, beperkte
arbeidsmogelijkheden in combinatie met
hoge leeftijd bij 2e spoor trajecten.

Verwijzers zijn positief over de bijdrage van
het adviestraject. De respons van cliënten
varieert. Uitzendkrachten zijn gemiddeld
vaker geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt, vaker negatief over uitkomsten
adviestraject en rapporteren vaker een
toename van zorggebruik.

Zorg
Werk

“De resultaten van dit onderzoek indiceren dat re-integratie bij problematisch ziekteverzuim vraagt om
een samenhangende aanpak in de driehoek zorg, werk en inkomen. Het gaat immers niet alleen om
behandeling van gezondheidsklachten, maar ook en vooral om vergroting (en behoud) van belastbaarheid ten behoeve van arbeidsparticipatie en benutting van mogelijkheden voor loonvormende arbeid.
Multidisciplinaire diagnostiek met een gecombineerd behandel- en belastbaarheidsadvies kan in
stagnerende verzuimdossiers duidelijkheid bieden over de juiste oplossing. Hoewel er op basis van de
data en de beperkingen van de onderzoeksopzet geen harde conclusies getrokken kunnen worden over
de effectiviteit van het adviestraject, wijzen de resultaten op een meerwaarde van een adviestraject bij
problematisch verzuim.”

Inkomen

Lees het volledige onderzoeksrapport op www.ergatis.nl
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‘Als bedrijfsarts besteed je 95%
van je tijd aan re-integratie;

slechts 5% aan preventie’
‘Het is een utopie om te denken dat een verplichte
melding gaat werken en tot oplossingen gaat leiden.
Ten eerste moet je zeker weten dat er een 100%
relatie is tussen het werk/werkbelasting en de
ziekte. Hoe vaak kun je dat zeggen? En ten tweede
ben je een ondernemer in de zorg; de minister
beschouwt ons als ‘zakelijke dienstverleners’. Als
zakelijke dienstverlener stel ik mij op als samenwerkingspartner voor bedrijven en organisaties om
een goede invulling aan hun zorgverantwoordelijkheid te geven. Daarbij staat de mens binnen het
bedrijf centraal.
Dit is voor mij de positieve gedachte waarmee ik
werkzaam wil zijn en die voor mij tot oplossingen
leidt. Het verplicht melden van (vermeende)

Minister Asscher wil werk maken van het
voorkomen van beroepsziekten. Een van
de maatregelen is het beboeten van bedrijfsartsen die een beroepsziekte niet melden.
Marjol Nikkels sprak hierover met Edwin
Sijtsma, eigenaar van Sij&Sij. Hij is inmiddels
13 jaar werkzaam als arts in het bedrijfsleven
en was in 2012 voorpaginanieuws omdat hij
als bedrijfsarts de problemen in een supermarktketen aankaartte. Wat heeft de
melding uiteindelijk opgeleverd? Alleen
verliezers, volgens Edwin.

beroepsziekten leidt mijns inziens alleen maar tot
een stevige input van claimprocedures en ‘financiële
vechtpartijen’ tussen werknemer en werkgever. De
melding van een beroepsziekte zal als bewijslast van
de schuld aangewend worden. Uit eigen ervaring
weet ik dat het niets oplost en dat met grote zekerheid de samenwerkingsrelatie wordt beëindigd.

Vaak multifactoriële oorzaak
Ik stel mij op het standpunt: kan ik een 100%
oorzaak-gevolgrelatie aantonen? Zo niet, dan meld
ik het niet. Na inventarisatie van de oorzaak van de
klachten blijkt toch vaak dat het om een cumulatie
van diverse factoren gaat, dus ook van niet-werkgerelateerde factoren. Maar als na uitgebreid
onderzoek het causale verband wel overduidelijk is,
moet je dat ook bespreekbaar maken. Dit heeft alles
te maken met je integriteit en objectiviteit als arts.
Uiteindelijk gaat het om oplossingen en hoe je
daartoe komt, in samenwerking met de werkgever.
Daar heb ik het plichtmatig melden bij de NCvB niet
voor nodig.

CS Verbindt!
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‘Je maakt het vak aantrekkelijker
Niet echt anoniem
Ik kan me voorstellen dat we gegevens willen

door het klinischer te maken!’

verzamelen om vandaaruit beleid vorm te geven. Daar is
het eigenlijk ook voor bedoeld, maar als je verwacht dat
de meldingen bijdragen aan het maken van beleid, kom
je bedrogen uit. Het geeft alleen een enorme impuls
aan de aansprakelijkheidsprocedures en claimcultuur.

consequenties van ziekte voor werk. Blijkbaar durft de

In eerste instantie lijkt het er misschien wel op dat een

beroepsgroep dit niet hard te stellen. Sinds de invoering

melding anoniem is, maar uiteindelijk is de melding wel

van de Wet verbetering poortwachter zijn curatie en

traceerbaar. Zodra er een aansprakelijkheidsprocedure

re-integratie nauw met elkaar verbonden. Immers: er

start, komt de vraag: waar is het gemeld en wie heeft

is behandeling nodig om tot verbetering van belastbaar-

dat gemeld. Voor een letselschade-advocaat is dat

heid te komen en verbetering van belastbaarheid is

onderdeel van de bewijslast. Dat is niet waarom ik

nodig om tot een voorspoedige re-integratie (het liefst

medicus geworden ben. Ik heb het vak gekozen om tot

in eigen werk) te komen. Daarbij moet ook niet

oplossingen te komen.

vergeten worden, dat behandeling pas kan starten als
onderzoek en diagnostiek heeft plaats gevonden. Dus

Burn-out: geen beroepsziekte

waar ligt de toegevoegde waarde van een bedrijfsarts?

Van de beroepsziekten die wel gemeld worden,

Pas als men durft te erkennen dat de WULBZ en de

bestaat 32% uit psychische klachten als burn-out.

WVP de rol en functie van de bedrijfsarts enorm

Wat vind je daarvan?

hebben veranderd, komt men uit die identiteitscrisis.

‘Veel te kort door de bocht. We krijgen nu de rekening
gepresenteerd van de afgelopen periode, de crisisjaren.

Dat is ook precies waarom er geen aanwas van nieuwe

Bedrijven moesten inkrimpen en reorganiseren om het

bedrijfsartsen is. Als je aan eerstejaars vraagt wat ze

hoofd boven water te houden. Daarnaast spelen er bij

liever willen: aan preventie doen of mensen helpen,

burn-out ook vaak privé-gerelateerde zaken: scheiding,

wat denk je dan dat het antwoord is? Je maakt het vak

huis onder water, problemen met de kinderen, loon-

aantrekkelijker door het veel klinischer te maken!

beslagen, schuldeisers, noem maar op. Bovendien is de
vraag: raak je opgebrand door het werk of doordat je

Veel klinische ervaring

eigenlijk een functie hebt die je niet helemaal ligt of bij

Zelf heb ik tot nu toe behoorlijk wat klinische ervaring

je past? Met enige regelmaat word ik betrokken bij

opgedaan en ik zie dat echt als een voordeel. Na mijn

problemen met een werknemer die eigenlijk ‘een brug

artsexamen wilde ik graag een snijdend vak gaan doen

te ver’ is gepromoveerd. Ligt het dan aan het werk of

en ben toen als AGNIO heelkunde in het ziekenhuis aan

aan de keuze die is gemaakt? En gaat het er dan om een

de slag gegaan. Helaas kreeg ik een hernia, daarom ben

claim neer te leggen bij de werkgever? Wie help je

ik het bedrijfsleven in gegaan.

daarbij? Waar leidt het toe? Of gaat het om een

Ik heb als bedrijfsarts geïnvesteerd in relaties met de

oplossing vinden?

collega’s in het ziekenhuis, zodat ik een heel netwerk
heb opgebouwd. Als werknemer en werkgever dat

Identiteitscrisis bedrijfsartsen

wensen, ga ik mee met mijn eigen verwijzing. Dit biedt

De insteek moet zijn: hoe help ik deze organisatie

mij de mogelijkheid om mijn patiënt ‘te presenteren’: ik

en alle mensen die hierin werkzaam zijn? Er is al jaren

kan samen met de patiënt nog eens duidelijk uitleggen

een identiteitscrisis in deze beroepsgroep; er wordt

wat er aan de hand is. De ervaring leert dat dit tot een

geworsteld met de vraag: wat doen bedrijfsartsen nu

enorme toename van vertrouwen leidt tussen de patiënt

eigenlijk? En dat vraagt het bedrijfsleven zich ook af!

en zijn of haar artsen.

Er is een fors aantal bedrijfsartsen die vinden dat ze

8

werknemers moeten beschermen: werken maakt je

De afstand tussen de zorg en bedrijfsleven is bijzonder

ziek en daar moeten we mensen voor behoeden. Dat

groot, die moet echt kleiner worden. In het ziekenhuis

begrijp ik niet; 95% van de tijd ben ik bezig met de

hebben ze feitelijk ook een rol gekregen door Poort-

Beroepsziekte
melden in de praktijk
Van 2011 tot 2013 was Edwin als

die stelde voor gezamenlijk op te

bedrijfsarts werkzaam bij het

trekken om tot een oplossing van

distributiecentrum van een grote

alle problemen te komen.

supermarktketen. In anderhalf jaar
tijd kreeg hij 26 medewerkers met

In een presentatie voor de OR en de

schouderklachten op spreekuur. Dat

directie deed Edwin een voorstel om

was te veel om toevallig te zijn en

o.a. heftrucks of pompwagens aan te

dus deed hij aanvullend onderzoek.

schaffen. Dat zou echter te veel geld

complimenteerden hem over zijn

Inderdaad bleek dat de schouder-

kosten. Er werd niet gewerkt aan

aanpak, maar hij is vervolgens nooit

klachten van filiaalmedewerkers

een oplossing en Edwin werd steeds

meer op de hoogte gesteld. Uit de

te wijten waren aan het veelvuldig

meer op afstand gezet.

media heeft hij moeten vernemen

uitvoeren van repeterende bewe-

dat de supermarktketen werd

gingen en schouderbelastende

Het CNV stelde een meldpunt voor

gesommeerd een Plan van Aanpak

handelingen tijdens het werken

werknemers in waarop meer dan

te maken.

in een filiaal.

500 reacties kwamen. Er werden
zelfs Kamervragen over gesteld.

Het gevoel dat Edwin aan deze

Hij besprak zijn bevindingen met

Daarop besloot de Inspectie een

case heeft overgehouden, is dat er

de OR, maar die had zelf ook veel te

onderzoek in te stellen.

uiteindelijk alleen verliezers waren.

vertellen. Er heerste een angst- en

Bij de supermarktketen ontstonden

verdeel- en heerscultuur en de

Inmiddels had Edwin ook een

een hoop conflicten. Of de mede-

werkdruk was ongekend hoog. Dat

melding gedaan bij NCvB. Zowel de

werkers uiteindelijk geholpen zijn

was ook het CNV niet ontgaan en

NCvB als de Arbeidsinspectie

met de melding, is de vraag.

wachter en het bedrijfsleven heeft het ziekenhuis

Ga de werkvloer op

nodig, anders krijgen we geen verbetering van de

Preventie begint op de werkvloer en niet bij de

belastbaarheid. Maar er is een hele grote groep

bedrijfsarts. Dat wil niet zeggen dat de bedrijfsarts

bedrijfsartsen die geen klinische ervaring heeft. Een

daarin geen rol zou kunnen vervullen! Je moet dan wel

bedrijfsarts is deskundig op het gebied van belasting

als bedrijfsarts in het bedrijf aanwezig zijn, weten wat

en belastbaarheid. Voor veel ziektebeelden en de

er leeft en speelt binnen het bedrijf en eigen zintuigen

consequentie daarvan voor werk(belasting) bestaan

goed laten werken. Vanuit je eigen observaties en met

echter geen richtlijnen voor de belastbaarheid. Elke

behulp van je eigen kennis en ervaring als professional

patiënt is uniek. Dit betekent dus dat per patiënt ‘op

kun je het bedrijf van binnenuit sturen, begeleiden en

maat’ de belastbaarheid dient te worden ingeschat.

adviseren. Als daarmee uitval van werknemers wordt

Dat kan bij elke patiënt anders zijn en kan in de loop

voorkomen, ben je als bedrijfsarts goed bezig met

van behandeling, herstel of revalidatie weer

preventie. Blijf dus niet ver weg zitten bij een of andere

veranderen.

arbodienst en ga de werkvloer op.’

9

‘

Waar uw dienstverlening ophoudt, gaan wij graag samen met u verder!
Arbeidsrecht abonnement
• periodiek actuele informatie: u ontvangt vijftien
maal per jaar de nieuwsbrief “Arbeidsrecht Actueel”
• attenderingsservice: tips en waarschuwingen
per e-mail bij wijzigingen op het gebied van het
arbeidsrecht en de werknemersverzekeringen
• kort telefonisch advies: onze advocaten en
casemanagers beantwoorden uw vragen op het
gebied van arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
• korting: 10% op de uurtarieven van onze advocaten
en register casemanagers

Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg T (013) 463 55 99
Postbus 1095, 5004 BB Tilburg
F (013) 463 22 66
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inzetbaar:
• ondersteunend of uitvoerend
• incidenteel of structureel

E mail@kantoormrvanzijl.nl
I www.kantoormrvanzijl.nl

Vaktechnisch overleg arbeidsrecht en
werknemersverzekeringen

‘

‘

• arbeidsrechtelijke ondersteuning
bij geschillen met werknemers
• procedures tegen UWV betreffende
Ziektewetuitkeringen,
WGA-uitkeringen en loonsancties

‘

casemanagers met de
advocaten van
Kantoor Mr. van Zijl erachter

‘

‘

gespecialiseerd in de juridische
en fiscale aspecten van
personeelsvraagstukken

• vier maal per jaar: maart, juni, september en december
• op zeven locaties: Tilburg, Soest, Zwolle, Dordrecht,
Groningen, Eindhoven en Akersloot
• met 15-25 professionals die in hun werk met
arbeidsrecht en werknemersverzekeringen te maken
hebben maar voor wie dat niet hun eigenlijke
werkgebied is (loonadministrateurs, accountants,
belastingadviseurs, personeelsmanagers, casemanagers)
• beantwoording van praktijkvragen van deelnemers
• bespreking van actualiteiten

Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg T (013) 762 01 12 E mail@vanzijlcasemanagement.nl
Postbus 1146, 5004 BC Tilburg
F (013) 762 01 13 I www.vanzijlcasemanagement.nl

aan het woord

Beroeps-zieken
Beroepsziekten. Graag wil ik u deze keer meenemen
in een deelverzameling daarvan: de Beroeps-zieken.
Zij worden niet ziek van hun beroep, maar maken een

In onze bezwaar-en beroepspraktijk voor werkgevers

beroep van hun ziekte.

diagnosticeren wij ze via de jaarlijks groeiende dikte van
het bij hun ziektegeval behorende dossier. Wij worden
vaak helaas pas betrokken als de ziekte (?) van de
Beroeps-zieke chronisch geworden is. De enige remedie

Het beroep verdient goed in verhouding tot de

die in onze ervaring tot Cure leidt, is een en ander te

daarvoor te leveren arbeidsprestatie. Klein nadeel is dat

benaderen als een Systeemziekte.

het kennis-intensief is. Je moet immers alle nieuwe
sociale zekerheidswetgeving bijhouden zodat je de

Focus en isolatie

lacunes kunt exploiteren. Ook is frequent bezoek aan

Je dient de casus van de beroepszieke in quarantaine te

behandelaars nodig, want veel beroeps-zieken-omzet

plaatsen. De beroepszieke is immers bewezen resistent

loopt via het medische circuit. Gelukkig is er altijd wel

tegen de standaardbehandeling van zowel organisatie

een behandelaar die een open mind heeft voor nog een

als behandelaars. De enige effectieve therapie is focus

verrichtinkje.

en isolatie. Na ziekmelding dient iedere actie
afgewogen te zijn. De uitbreiding van de ziekte dient

De volgende voor de beroeps-zieke soms best moeilijke

Eric Wonnink, Directeur ZW Control, WGA Control, Loonsanctie.nl

Dit nummer van CS Verbindt heeft als thema

met alle middelen tot staan gebracht te worden.

stap, is het vinden van een geschikte rechtsbijstandverlener. Deze draagt graag eindeloos zijn steentje bij

De leider van het behandelteam is verantwoordelijk

aan het vinden van nieuwe medische verklaringen en

voor de sturing op en afstemming met betrokken

zorgvuldigheidsgebreken in talloze procedures, zodat

actoren: leidinggevende, casemanagers,

de beroeps-zieke niet ineens beter hoeft te zijn.

verzuimadministratie, bedrijfsarts, UWV, rechtbank,
rechtsbijstandverlener, salarisadministratie, verzekeraar

Hoe genees je Beroeps-zieken?

etc. Het is levensgevaarlijk om een ondoordachte stap te

Het belang van genezing is groot. De werkgever is

zetten. Het gevaar op financiële besmetting naar

financieel verantwoordelijk voor zowel Beroepszieken

collega’s is enorm. Snelle beschikbaarheid van

als Beroepsziekten. De kosten lopen van beide in de

hoogwaardige kennis van ZW en WIA, sv-recht en

tonnen. Wat je aan Beroepsziekten kunt doen, daar zijn

arbeidsrecht is onmisbaar. Alleen als de ernst van de

boeken over vol geschreven. Over hoe te handelen bij

ziekte ervaren wordt als ware het een soort Ebola, heb

Beroepszieken tref je weinig literatuur aan.

je een goede kans op Succes.
Deze maatwerkaanpak levert veel op:
• Besparing van grote sommen geld
• Afname van frustratiegevoelens in het systeem
• Een positieve prikkel om de volgende casus preventief

‘Plaats de casus van de
Beroeps-zieke in quarantaine’

aan te pakken.
N.B. Ik heb de beroepsziektenlijst in België
geraadpleegd en daar krijgt de Beroepszieke geen
vergoeding uit het fonds.

CS Verbindt!
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‘Melding van beroepsziekten
heeft een preventief doel,

geen compensatiedoel’
Bedrijfsartsen worden geacht een beroepsziekte te melden bij het Nederlands
Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Zoals we weten gebeurt dat lang niet
altijd. En dan is er nog de discussie of burn-out wel als een beroepsziekte
aangemerkt kan worden. In andere Europese landen is dat immers ook niet het
geval. Wat vindt het NCvB daar zelf van? We spraken met Henk van der Molen,
hoofd NCvB en Gerda de Groene, van huis uit bedrijfsarts en verbonden aan het
NCvB als deskundige op het gebied van o.a. psychische aandoeningen.

Om te beginnen: wat doet het NCvB precies?
Henk: ‘Het NCvB voert in Nederland de registratie van
beroepsziekten uit, op aanwijzing van het ministerie
van SZW. We verzamelen dus gegevens over beroepsziekten en die gegevens worden door bedrijfsartsen
aangeleverd. En aan de andere kant verspreiden we
de kennis die we opdoen ook weer. Met als idee: als
je weet hoe beroepsziekten ontstaan, kun je het
voorkomen.
Daarmee onderscheiden we ons van andere landen en
dat is misschien ook een oorzaak van de discussie. In
Nederland hebben we geen lijst van beroepsziekten
waarop afgevinkt kan worden of je een beroepsziekte
hebt. Elke klinisch vastgestelde aandoening kan een
beroepsziekte zijn, als die in overwegende mate door
Henk van der Molen
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werk wordt veroorzaakt . Dat heeft een preventief

doel, het doel is niet financiële compensatie voor slacht-

Het werkt twee kanten op. Sommigen zeggen: er

offers te krijgen. Als je weet welke beroepsziekten

zijn toch meer zaken veroorzaakt door werk dan ik

voorkomen, in welke sectoren en wat de oorzaken zijn,

op voorhand gedacht had. En anderen zeggen: als ik

dan kan je daar iets mee. Of dat helemaal lukt, daar kun

die richtlijn toepas, zie ik toch iets in de privé-situatie

je over discussiëren, maar dat is de missie van het

of in de tijdlijn, wat maakt dat ik het niet overwegend

NCvB.

werkgerelateerd vind. Het primaire doel is: je inzet
wordt vergroot op factoren die tot overspanning

Om een beroepsziekte vast te stellen, hebben we een

kunnen leiden.

algemeen schema, een zes-stappenplan. Voor het
vaststellen van specifieke aandoeningen geven we een
verantwoording in een Richtlijn, bijvoorbeeld de net
vernieuwde ‘Richtlijn Overspanning/burn-out als
beroepsziekte’.

’ Ik kan niet genoeg benadrukken
dat ons doel preventie is’

Claimkarakter
Het hele systeem dat bedoeld is voor preventie
heeft een claimkarakter gekregen. Bedrijfsartsen
vinden het niet prettig dat ze in een juridisch

Vijf jaar geleden was er geen discussie over beroeps-

proces worden getrokken, daar zijn ze geen

ziekte. Nu staat het in de schijnwerpers. En als we

bedrijfsarts voor geworden. Ook doet een groep

in de wet zetten dat een melding verplicht is, moet

geen melding omdat zij de vaststelling werk en

de bedrijfsarts gecontroleerd worden. Dat er discussie

ziekte lastig vinden, gezien de vaak multifactoriële

is over de vraag of dat rechtvaardig is, vind ik wel

oorzaken.

goed. Maar interessanter is om te kijken hoe we

Henk: ‘Ik vind overigens niet dat er onvoldoende

belemmeringen kunnen opheffen. Die juridisering kun

gemeld wordt. We hebben methodische technieken

je niet ontkennen, dat is een bijwerking waar je goed

waarmee we toch een goede inschatting kunnen

naar moet kijken en dingen over moet afspreken. FNV

maken van de incidentie van beroepsziekten. De

Beroepsziekte heeft een ander doel; die wil financiële

claimbeoordeling is een bijwerking, dat kunnen we

compensatie voor een persoon. Ik kan niet genoeg

niet ontkennen, maar nogmaals: dat is niet het doel

benadrukken dat ons doel preventie is. Wel hoop ik

van de registratie. Als kennisinstituut hebben wij geen

over een paar jaar te kunnen kijken: we kennen nu de

persoonlijke gegevens. Als een advocaat belt met de

risicofactoren en maatregelen. Worden die ook

vraag: heeft die meneer of mevrouw een beroeps-

ingevoerd en zien we effect?’

ziekte, dan zeg ik dat weet ik niet. Dat kan ik ook niet
weten: het gaat bij ons op groepsniveau.

Meldingsplicht
Er is een discussie of de meldingsplicht bij de

CS Verbindt!

Je kunt maar bij een paar beroepsziekten zeggen:

bedrijfsarts of de werkgever moet liggen. De

dat is monocausaal. In alle andere gevallen is het

NVAB vindt dat die bij de werkgever zou moeten

multifactorieel en zeker bij psychische aandoeningen

liggen. Wat vindt u daarvan?

is dat heel complex. Maar dat wil niet zeggen dat het

Henk: ‘Als NCvB zijn we er in eerste instantie niet voor

dan toch niet in overwegende mate door het werk kan

om de werkgever te laten melden. Dat was lange tijd

worden veroorzaakt. De boodschap is: als er risico-

geleden zo en dat bleek niet werkzaam; het is een

factoren in het werk zitten waardoor de bedrijfsarts

beetje hetzelfde als verwachten dat iemand die door

tot de conclusie komt dat de oorzaak werk is, dan kun

rood licht rijdt zichzelf aangeeft. Maar dat is een

je dat aanpakken. In de Richtlijn Overspannenheid en

politieke discussie, daar proberen wij ons niet in te

burn-out staan alle risicofactoren op een rij. Ook de

mengen, maar wel constructief mee te denken. Vanuit

privéfactoren. Zo kan een bedrijfsarts inschatten welke

ons preventieve doel vinden wij dat beroepsrisico’s

factoren het zwaarste gelden.

door bedrijfsartsen moeten worden vastgesteld en
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dus ook gemeld. We zijn wel met het ministerie van

kast komen als de Inspectie komt. Je kunt systemen

SZW in overleg over de vraag: hoe krijgen we meer

bedenken die in theorie wel werken, maar je moet

grip op bedrijven waar het slecht gaat, waar weinig

ook goed kijken hoe dat in de praktijk goed werkend

gemeld wordt. Dat is complexer dan je misschien

gemaakt kan worden.

denkt. Dat hangt af van de bedrijfsarts, welke relatie
of contract hij heeft met de werkgever, hoe hij een

De meeste bedrijfsartsen rapporteren wel over risico’s

risico communiceert en of hij de ruimte heeft om

in een jaargesprek met een werkgever, zonder op

aan preventie te doen. En stel dat je een hele goede

individueel niveau te geraken. En ja, wij kennen ook

bedrijfsarts hebt, die alles precies goed doet, dan kan

collega’s die ontslagen zijn als bedrijfsarts nadat ze

het probleem zijn dat de werkgever er niets mee doet.’

zo’n gesprek hebben gevoerd. Maar moet je daarom
zeggen: dan doen we het maar niet?’

'Er zijn natuurlijk negatieve verhalen
maar ook succesverhalen'

Henk: ‘Er zijn natuurlijk negatieve verhalen, maar
ook succesverhalen. Neem bijvoorbeeld de schildersziekte: die diagnose kom je bijna niet meer tegen in
die branche. Voor ons is belangrijk: hoe kunnen we
als instituut op ons gebied faciliteren. Dat doen we
bijvoorbeeld door criteria voor beroepsziekten aan te
geven. Als je weet welke factoren risicoverhogend
kunnen werken, kun je in de RI&E kijken of die factoren
zijn gedekt en of er een plan van aanpak is.’
Gerda: ‘Als je beroepsziekte in je hoofd hebt tijdens
een consult ben je alert. Dan kijk je meteen: in hoeverre
komen deze klachten door de arbeidsomstandigheden.
En als daar aanleiding voor is, kun je daar meteen
aandacht voor vragen. Simpelweg omdat iemand niet
beter wordt als er niets op de werkvloer verandert.
Een zieke werknemer kost vaak meer geld dan welke
aanpassing dan ook, dus er gebeuren dan wel vaak
dingen.’
Henk: ‘Wij proberen mensen te stimuleren. Je kunt
honderden redenen noemen om het niet te melden.

Gerda de Groene

Maar je kunt het ook omdraaien: het hoort bij je
professioneel handelen als bedrijfsarts om er iets aan te

Gerda: ‘Veel bedrijven hebben geen bedrijfsarts meer,

doen. De melding is een kort administratief proces, dat

zeker niet in het mkb. Daar werken ze veel met jaar-

is het werk niet. Het werk ligt in de beoordeling, maar

contracten. Wordt iemand ziek, dan wordt zijn contract

dat moet je ook zonder die melding doen.’

gewoon niet verlengd. Stel dat die ziekte echt door
abominabele arbeidsomstandigheden komt, dan trekt
er niemand aan de bel, ook het UWV niet. Terwijl je
wel zit met iemand die op zijn 25ste misschien blijvend

'Als NCvB zijn we er niet voor

arbeidsongeschikt is. De Inspectie heeft wat dat betreft

de werkgever te laten melden'

ook te weinig mogelijkheden. De inspecteurs hebben
veel te veel werk. Ik hoor wel eens dat de PBM’s, de
persoonlijke beschermingsmiddelen, alleen uit de
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Alleen in Nederland
Nederland is het enige land waar psychische
aandoeningen als beroepsziekte gezien

Het zes-stappenplan

worden. Waarom is dat zo?

1

Henk: ‘Dat in andere landen psychische aan-

2		 Vaststellen van de relatie met werk

doeningen niet op de lijst beroepsziekten staan, is

3

omdat dat vaak een verzekeringstechnische kwestie
is of omdat er een lobby is van werkgevers die dat
niet willen. Of omdat er niet genoeg expertise
beschikbaar is.’

Vaststellen van de aandoening/ziekte
Vaststellen van de aard en het niveau van
de oorzakelijke blootstelling

4

Nagaan van andere mogelijke verklaringen
en de rol van individuele gevoeligheid

5		 Concluderen en melden
6		 Preventieve maatregelen en interventies

Het is niet zo vreemd dat werkgevers dat niet

inzetten en evalueren

willen. Het maakt wel verschil of je 600 OPSslachtoffers hebt of 60.000 burn-outgevallen.
In Europa hanteren ze lijsten met aandoeningen
waarbij de causaliteit meer aanwijsbaar is.

Henk: ‘In Nederland moet er een klinische diagnose

Henk: ‘Onze Nederlandse definitie van beroeps-

zijn voor een beroepsziekte. Overspanning is

ziekte is: in overwegende mate veroorzaakt door

gewoon een klinische diagnose. Ook is er onder-

werk. Als hulpmiddel om iets in de bedrijven aan

zoek gedaan naar risicofactoren in het werk: bij die

risicofactoren te doen. Je moet wel altijd weten:

factoren die in onze registratierichtlijnen staan is er

hoeveel blootstelling aan hoeveel risicofactoren heb

verhoogde kans op het ontwikkelen van een

ik nodig om aan die aandoening te komen. Maar

beroepsziekte overspanning/burn-out. In onze

op een gegeven moment maakt de verzekeraar

richtlijn geven we transparant aan wat we wel en

gewoon een stelregellijstje: je bent steigerbouwer,

niet weten. De bedrijfsarts kent de context van de

je hebt 20.000 kilo gedragen in 10 jaar tijd, dus die

persoon en het bedrijf en kan een afweging maken.

schouderaandoening komt daardoor. Dat hoeft

Over enkele jaren hopen we ook onderzoek te

natuurlijk helemaal niet zo te zijn. Misschien heeft

hebben naar wat een effectieve interventie is. Daar

hij ook zelf elke avond nog zwart gewerkt en

weten nu nog te weinig over.’

hulpmiddelen niet gebruikt.’
Gerda: ‘Er is nu in Europa en ook in Nederland al

In het schattingsbesluit van 2004 werd

twee jaar een campagne ‘Check je werkstress’ en

gesproken over ‘een ernstige psychische

dan zou er niet een link gemaakt mogen worden dat

stoornis’ en in de memorie van toelichting is

je ziek van je werk kunt worden? In Europa worden

toen nadrukkelijk benoemd dat burn-out geen

psychische aandoeningen misschien nog niet als

reden voor instroom WIA zou zijn, omdat dat

beroepsziekte benoemd, maar ze worden wel

binnen twee jaar op te lossen zou zijn. Hoe kijk

geïnventariseerd en er wordt wel met andere landen

je daar tegenaan?

over gesproken.’

Gerda: ‘Het was vroeger wel zo dat als je een

CS Verbindt!

diagnose burn-out kreeg, je voor de rest van je

Henk: ‘Als je kijkt naar het leed, de schade en de

leven arbeidsongeschikt was. Dat is in de loop van

kosten is de impact van beroepsziekten misschien

de tijd omgedraaid, tot aan boekjes van ‘hoe ben ik

90% en van ongevallen 10%. Maar als je kijkt naar

binnen een maand beter’ aan toe. Daarin is de kijk

investering in onderzoek en beleid is dat

van de psychologie dus helemaal veranderd. Het is

omgekeerd: dan wordt er 90% besteed aan het

goed behandelbaar, dus als het lang duurt, moet je

voorkomen van ongevallen en 10% aan preventie

kijken naar de factoren die erachter zitten en het

van beroepsziekte. Dus de druk om met beroeps-

in stand houden. Dat kan op werk zijn, maar ook

ziekte aan de slag te gaan, wordt steeds groter, ook

privé.’

op beleidsniveau.’
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Over tomaten en
beroepsziekten
Door: Herwin Schrijver en Marjol Nikkels-Agema
ontwikkeld en een lijst met voorwaarden opgesteld.
Wanneer aan 50% voldaan wordt dan is een tomaat

Met het onafhankelijke blad CS Verbindt! wil CS
Opleidingen bijdragen tot een beter inzicht in de
complexe, emotionele en daarmee sensibele wereld van
de sociale zekerheid. Bestaande andere partijen durven
vaak om tal van redenen niet het achterste van hun tong
te laten zien of houden vast aan politiek verantwoorde
meningen en standpunten. Een van onze speerpunten
van de afgelopen jaren is het steeds opnieuw inzichtelijk
maken welke prijskaartjes en/of gevolgen er bij welke
keuzes horen als het om sociale zekerheid gaat. Met dit
artikel willen we onze visie geven op de onderwerpen
zoals besproken in dit magazine. Dit doen we aan de
hand van onderstaand voorbeeld.

fruit. Voor de lijst stellen we de volgende criteria op:
•

de kleur moet passen bij wat algemeen als
fruitkleuren gezien wordt;

•

de vrucht moet sappig zijn;

•

de overgang van schil naar vruchtvlees moet
een frisse sensatie geven;

•

de smaak moet een overwegend zoet karakter
hebben;

•

de vrucht moet koel bewaard worden;

•

etc., etc., etc.

Omdat de tomaat aan meer dan 50% van de criteria
voldoet, is een tomaat dus overduidelijk een vrucht en
staat daarom terecht op de lijst met fruit.
Nu wil het toeval dat er naast groentebelasting ook een
fruitbelasting bestaat en dat voor al het fruit wat op de
fruitlijst staat dus belasting moet worden betaald. Deze
regel is ingesteld door de regering en wordt uitgevoerd
door de Belastingdienst.

De tomaat: groente of fruit?

Het bureau dat het onderzoek doet houdt zich echter

Onderstaand treft u een (onvolledige) lijst aan waarop

niet met regelgeving bezig en acht zich hier (al dan niet

een aantal vruchten staan waarvan we afgesproken

terecht) niet verantwoordelijk voor. Zij zijn een kennis-

hebben dat het fruit is of graag willen dat het fruit is:

instituut dat wetenschappelijk onderzoek doet naar

Appel		Peer		Mandarijn

fruit. Dat een tomaat alleen in Nederland en nergens

Druif		Aardbei		Sinaasappel

anders ter wereld als fruit wordt gezien, is niet hun

Kers		Perzik		Tomaat

keuze en mag het instituut niet worden aangerekend.
Wel is het instituut van mening dat een tomaat op grond
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Omdat de tomaat als vrucht en daarmee fruit discutabel

van de door haar opgestelde criteria wel degelijk als

is, gaat een speciaal door de overheid ingesteld bureau

fruit kan worden gezien. Daarom doen ze dan ook hun

vervolgens onderzoeken in welke gevallen een tomaat

best om dit wetenschappelijk te onderbouwen zodat

fruit zou kunnen zijn of fruit is. Voor het onderzoek

andere landen de tomaat ook op de fruitlijst gaan

wordt een speciale methode met procedures

zetten.

Toch blijft het werk van het bureau niet zonder

worden gezien. In Nederland geldt een meldingsplicht

gevolgen. Allerlei partijen mengen zich in de discussie

wanneer de klachten overwegend (> 50%)

en er ontstaan vanwege de regelgeving allerlei

werkgerelateerd zijn.

verschillende financiële belangen die door het werk
van het kenniscentrum worden beïnvloed. Dan zijn er

Wat zijn de gevolgen van het onderzoek wanneer

ook nog de biologen: tomaten behoren tot de groente.

de intern opgestelde criteria niet stroken met de

Terwijl de neerlandici de schouders ophalen:

internationaal geldende spelregels voor de duiding

taalkundig behoort immers alle fruit tot de groenten.

van beroepsziekten?
Het NCvB beantwoordt deze vraag met de stelling

Wanneer je wilt vaststellen of iets waar is of wat iets is,

dat zij haar werk doet zoals opgedragen en geen

dan doe je dat niet door eerst te zeggen of suggereren

verantwoordelijkheid kan dragen voor uniformiteit

dat het zo is om vervolgens aan de hand van zelf

of verschillen in beoordeling waar het Europese

opgestelde criteria te onderzoeken of het klopt.

regelgeving en criteria betreft.

Laten we onszelf aan de hand van dit voorbeeld eens

Op zichzelf zijn de antwoorden plausibel en te

een aantal dingen afvragen, bijvoorbeeld:

begrijpen, maar aan de gevolgen wordt op deze manier

Wie heeft er nu eigenlijk waarom bepaald dat de

voorbij gegaan. Deze wijze van administreren, onder-

tomaat wel al op de lijst met fruit staat;

zoeken en vaststellen dragen wel degelijk bij aan een

•

Op grond waarvan is dit gebeurd;

mogelijke verdeelsleutel van lasten, lees claimcultuur.

•

En hoe onafhankelijk is het onderzoek dat door

Het is niet voor niets dat bijvoorbeeld de FNV de huidige

het kennisinstituut wordt gedaan wanneer de tomaat

uitkomsten gebruikt om burn-out als beroepsziekte

in Nederland fruit is en hiervoor criteria worden

daarom in één adem gelijk te stellen met een werk-

gebruikt die afwijken van de spelregels die collectief

geversrisico en dus daarom door werkgevers betaald

wel door andere landen worden gebruikt? In

en het liefst aangevuld tot 100% loon moet worden.

•

Amerika bijvoorbeeld heeft het Hooggerechtshof in
1893 bepaald dat een tomaat groente is.

Daarnaast worden de uitkomsten van onderzoek
dat op deze manier wordt ingevlogen door veel andere

Van tomaat naar beroepsziekte

partijen niet geaccepteerd. Veel (bedrijfs)artsen zijn

We laten de tomaat even voor wat het is en plaatsen

van mening dat burn-out niet als standaardberoeps-

het voorbeeld in een andere setting: burn-out als

ziekte op de lijst thuishoort. CS Opleidingen is van

beroepsziekte. De vragen blijven hetzelfde:

mening dat er in Nederland een heroverweging moet
worden gemaakt waar het eenzijdig dumpen van

Wie heeft bepaald dat burn-out op een lijst

extreem hoge lasten bij de werkgever betreft.

tussen internationaal geaccepteerde beroepsziekten is gezet?

Bedachtzaamheid is geboden, ook al is de (politieke)

Het antwoord kan door het NCvB niet gegeven

verleiding groot om containerbegrippen als burn-out

worden maar een gevolg is wel dat hiermee minimaal

en werkstress ook in de toekomst onder de noemer van

de suggestie wordt gewekt dat burn-out hoe dan ook

beroepsziekten toch standaard richting werkgevers te

een beroepsziekte is.

kunnen blijven schuiven. Voor de korte termijn lost het
misschien financiële problemen en strubbelingen met

Op grond waarvan, juridisch, medisch, weten-

de kiezers op omdat werknemers minder premie

schappelijk, is dit gebeurd?

hoeven bij te dragen. Voor de iets langere termijn kan

Deze vraag is door het NCvB niet te beantwoorden.

het juist bijdragen tot versnelling van het klimaat dat

Nu staat burn-out op de lijst en vervolgens wordt in

in Nederland ontstaat: werkgevers die de enorme

het kader van preventie per geval onderzocht of de

financiële risico’s nog meer gaan mijden door zo min

melding ook daadwerkelijk als beroepsziekte kan

mogelijk mensen in dienst te nemen.

CS Verbindt!
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‘De meldplicht voor beroepsziekte zou bij de werkgever
moeten liggen’
Een meldplicht voor beroepsziekten. Daar vindt de Nederlandse
Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)
ongetwijfeld ook wat van. We spraken met voorzitter en
zelfstandig bedrijfsarts Jurriaan Penders.

‘Die Extra Garantieregeling vind ik een politiek
vraagstuk. De taak van de bedrijfsarts in het kader
van beroepsziekten is het beschermen, bewaken en
bevorderen van de gezondheid van werken. Dat
conflicteert deels met de tendens van meer beroeps‘Mijn missie als bedrijfsarts is beroepsziekten vroeg-

ziekteclaims. Dan wordt veel belangrijker hoe een

tijdig te diagnosticeren, te behandelen en proberen te

beroepsziekte kan wordt vastgesteld. Bij OPS is dat

voorkomen. Puur vanwege gezondheidsbevordering en

redelijk eenduidig. Bij psychische problematiek is dat

proactieve ondersteuning van werknemers gericht op

vaak niet een-op-een te herleiden. Er zijn meestal

maatschappelijke participatie. Het systeem van het

meerdere factoren die op zichzelf niet, maar gezamen-

melden van beroepsziekten is prima om trends en

lijk wel leiden tot ziekte. Als je vanuit juridische grond

vermoedens uit de praktijk op te vangen, waarmee we

wil beargumenteren dat een probleem werkgerelateerd

ook de zeldzamere risico’s eerder op de radar krijgen.

is, moet je meer tot je beschikking hebben dan een
werkplekonderzoek. Er is meer bewijsvoering nodig

Echter, in de praktijk functioneert dit systeem niet.

om een causaal verband vast te leggen. Dat is onvol-

Het melden is geen middel maar een doel geworden.

doende uitgewerkt.’

Bedrijfsartsen melden weinig; niet omdat ze niet
begaan zijn met de gezondheid van de werknemers,

Toch heeft de NVAB gepleit om een melding

maar omdat ze voelen dat een systeem van signalering

rechtstreeks aan de Inspectie te doen.

verweven raakt met claims. Ik vind dit ongewenst en

‘Ja, wij zeggen: de werkgever is verantwoordelijk voor

het doel wordt niet bereikt. Bedrijfsartsen signaleren

een veilige en gezonde werkplek. Laat die werkgever

een vermoeden van beroepsziekten. Dat is nog geen

dan ook verantwoordelijk zijn voor het opsporen en

juridisch bewezen causaal verband.’

melden van de beroepsziekten, in uitvoering bijgestaan
door arbeidshygiënist en bedrijfsarts voor het medische
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Het causaal verband is ook lastig aan te tonen,

deel. Net zoals dat bij bedrijfsongevallen gaat. En laat

zeker bij psychische problematiek. Stel je voor dat

dan ook een nog op te richten, daartoe toegerust

de Extra Garantieregeling doorgaat en dat er een

expertisecentrum het causale verband vaststellen

lijst met beroepsziekten komt. Als daar burn-out op

waarmee de juridische aansprakelijkheid geregeld kan

staat, dan heb je het over 60.000 mensen per jaar.

worden. Zo scheiden we het compensatiesysteem en

Dat betekent nogal wat.

het systeem van gezondheidsbevordering.

‘Een vermoeden van beroepsziekte
is geen juridisch bewezen causaal
verband.’

De bedrijfsarts kan dan gewoon doen waarin hij
bekwaam is: diagnosticeren, behandelen en voorkomen
van beroepsziekten. En de kwestie van aansprakelijkheid
en compensatie ligt waar die hoort qua belangen en
verantwoordelijkheden: tussen werkgever en
werknemer. ‘

Op de hoorzitting beroepsziekten van de Vaste
Kamercommissie van de Tweede Kamer kwam naar

De vraag is alleen of een werkgever zo’n melding

voren dat de bedrijfsarts niet meldt omdat hij te

wel gaat doen. Hij zal allerlei redenen hebben om

veel afhankelijk is van de werkgever (in financiële

het niet te melden.

zin). De discussie over dat bedrijfsartsen te weinig

‘Een werknemer kan natuurlijk ook in actie komen als hij

onafhankelijk zijn loopt nog alsmaar door. Wat vind

vindt dat hem onrecht wordt aangedaan. Als een werk-

jij daarvan?

gever niks doet, heeft hij wat uit te leggen. Nu wordt

‘Wat mij betreft staat de onafhankelijkheid van de

de bedrijfsarts aangesproken. Dat klopt niet, zeker niet

bedrijfsarts niet ter discussie. Dat borgen we met het

omdat de melding voor wat anders gebruikt wordt.’

professioneel statuut, de kernwaarden door transparant
te handelen, met het nieuwe basiscontract, en uit-

Wat wordt dan de functie van NCvB?

eindelijk de eventuele toetsing door de tuchtrechter.

‘Zij blijven de rol houden van onafhankelijk kennis-

Die discussie komt voort uit het idee dat het beter zou

instituut. Zij kunnen bijvoorbeeld bij een vermoeden van

zijn de bedrijfsarts door de zorgverzekering te laten

beroepsziekte onderzoeken in hoeverre er een causaal

financieren. Ik vraag me ernstig af of we daarmee

verband is. Daarnaast moeten ze hun belangrijke taak

gebaat zijn. Ik maak me sterk voor de professionaliteit

behouden bij de epidemiologie van beroepsziekten.

en integriteit van mijn collega’s’.

Met een betere inventarisatiemethode kunnen ze een
representatief beeld geven van wat er op de arbeids-

Wat vind je van het idee dat het beroep van

markt gebeurt.’

bedrijfsarts klinischer zou moeten worden, ook
om aantrekkelijker te zijn voor nieuwe aanwas?

De politiek vindt het vervelend dat de werknemer

‘Wij zijn primair zorgverleners met een aantal dienst-

met lange procedures geconfronteerd wordt en

verlenende taken. Ik zie dat het vak van bedrijfsarts zich

zoekt naar hoe we het voor hen beter kunnen

ontwikkelt en dat de een zich wat meer op de curatieve

maken. Wat zou je de politiek willen meegeven?

kant richt en de ander wat meer een adviserende rol

‘Het uitgangspunt is de werknemer te beschermen

zoekt. Dat kan op basis van hetzelfde kennisdomein

tegen gezondheidsschade vanuit werk. Als er toch

waar we allemaal over beschikken. Ik zou dat niet

schade ontstaat, is onze rol gezondheid te bevorderen,

willen afgrenzen of beperken en op de uitersten gaan

als het even kan door participatiebevordering. Door er

zitten. Je bent deskundig op het snijvlak van arbeid en

een gevecht om compensatie van te maken, komt die

gezondheid voor zowel individu als organisatie.

participatie in gevaar. Dat vind ik het risico van de hele
discussie rond risque social en risque professionel. Het

De basis van ons vak ligt klassiek in de preventie. Daar

risico is dat een probleem zwaarder wordt gemedicali-

is nu te weinig aandacht voor. De balans is te ver door-

seerd dan nodig om maar zoveel mogelijk compensatie

geschoten naar verzuimbegeleiding en re-integratie.

te krijgen. Een tweede aandachtspunt betreft de

Dat is logisch door de financiële prikkels voor de

Inspectie. Als je als overheid de verantwoordelijkheid

werkgever. Maar ook aandacht voor preventie is

bij de werkgever neerlegt, moet je er wel op toezien dat

belangrijk: wij zijn er om de gezondheid in relatie tot

die verantwoordelijkheid goed ingevuld wordt. Wij zien

werk te bewaken en te bevorderen. En daarmee

daarvoor een belangrijker rol voor de Inspectie.’

preventie van arbeidsverzuim.’

CS Verbindt!
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Komt de Extra Garantieregeling
Beroepsrisico’s er alsnog?

De ILO (International Labour Organization) heeft
meerdere keren verschillende kabinetten erop
aangesproken dat o.a. de lage WGA-vervolg-

Al in november 2003 heeft het

uitkering (bij een situatie van niet werken) niet

toenmalige kabinet (Balkenende 2)

voldoet aan de minimum inkomenszekerheden waar

aan de Sociaal Economische Raad (SER)

een beroepsrisico. En ook is daarbij aangegeven dat

een adviesaanvraag ingediend over

de ondergrens van 35% om in aanmerking te komen

een wettelijke regeling van het

inkomenscategorieën komen daardoor minder snel

beroepsrisico, de zogenaamde Extra

in aanmerking voor een uitkering.

Garantieregeling Beroepsrisico’s

In 2014 hebben we als CS Opleidingen deel-

(EGB). Aanleiding was met name de

genomen aan een bijeenkomst van de Vaste

vraag of de nieuwe WAO (oftewel

heroverweegt. De discussie speelt opnieuw omdat

de WIA) strijdig zou zijn met ILO-

nu wel duidelijk is dat de WIA niet voldoet aan de

verdrag 121. Toen was al bekend dat

bescherming van werknemers bij beroepsrisico’s

de bescherming van de beroepsrisico’s

op een vergelijkbaar niveau te brengen met andere

in Nederland op een aanmerkelijk

risico’s betreft nog een ontwikkelingsland in

lager niveau ligt dan in andere landen

Europa.

van de Europese Unie.

Beroepsrisico voor rekening van de werkgever

werknemers recht op hebben indien er sprake is van

voor een uitkering te hoog ligt. Met name de lagere

Kamercommissie Sociale Zaken, die de EGB

ILO 121. Ook ligt er de politieke wens om de

EU-landen. Op dit moment zijn we wat beroeps-

Onder ’beroepsrisico’ wordt verstaan ‘de kans dat
een werknemer arbeidsongeschikt wordt, anderszins gezondheidsschade heeft of overlijdt ten
gevolge van een arbeidsongeval of beroepsziekte’.
De werkgever moet al het mogelijke doen voor
een veilige en een gezonde werkomgeving. De
werknemer zelf dient zich volledig in te zetten voor
het goed verrichten van zijn werkzaamheden.
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Loopt echter de werknemer gezondheidsschade

Ook moest de EGB een uitkering geven bij arbeids-

op bij het verrichten van zijn arbeid, dan dienen

ongevallen die de werknemer tijdens en door het

de kosten daarvan volledig voor rekening van de

verrichten van de verzekerde arbeid voor diens

werkgever te komen. Een werkgever is civiel-

werkgever zijn overkomen, met letsel of dood

rechtelijk aansprakelijk voor alle schade die de

als gevolg. Dat zou ook gelden voor verkeers-

werknemer daardoor ondervindt. Voor de werk-

ongevallen, voor zover die een relatie met de

nemers leidt dit echter tot zware procedures en lang

arbeid hadden.

niet alle werknemers stellen een schadeclaim in
tegen hun eigen werkgever.

Claimcultuur
Een aparte beroepsrisicoverzekering zou tot een

Het kabinet Balkenende 2 gaf er daarom de voor-

mogelijke toename van het aantal claims kunnen

keur aan om de werkgever te verplichten een private

leiden. En de vraag is dan in hoeverre deze risico’s

verzekering te sluiten voor het beroepsrisico van

verzekerbaar zijn en de schadelast financieel

arbeidsongeschikt worden dan wel overlijden. Het

beheersbaar blijft. Het plan was om de werkgevers

grote voordeel voor de werknemer zou dan zijn dat

een verzekeringsplicht te geven voor de Extra

hij niet meer naar de rechter hoefde te gaan om zijn

Garantieregeling Beroepsrisico’s, maar er zou

schade vergoed te krijgen.

geen acceptatieplicht voor de verzekeraars komen.
Verzekeraars konden dus risicovolle bedrijven

Lijsten met beroepsziekten

weigeren. Dit zou dan weer in de vorm van een

De private verzekering zou dan tot uitkering

gezamenlijke verzekeraarsconstructie opgelost

moeten komen bij alle aandoeningen die voor-

moeten worden.

komen op een lijst van beroepsziekten. Als een
werknemer aan zo’n aandoening leed (OPS,

Destijds geen wettelijke beroepsrisico-

asbestose, mesothelioom etc.) en aan enkele

verzekering

nadere voorwaarden (zoals perioden van bloot-

Het kabinet Balkenende 2 wilde dus graag een EGB.

stelling) voldeed, werd deze geacht uit het werk

Met name om een einde te maken aan langdurige

voort te vloeien en had hij recht op uitkering.

civiele procedures en het risico van het ontbreken
van verhaalsmogelijkheden als een werkgever

CS Verbindt!

Los van de lijst was het plan om een verzwaarde

failliet gaat. De SER deelde deze opvatting niet. Zij

bewijslast in te voeren voor individuele gevallen.

gaf in februari 2004 als advies terug, dat wanneer

Zo kon een aandoening als een beroepsziekte

de WGA en IVA ingevoerd zouden worden conform

worden aangemerkt als de werknemer kon

de eigen voorstellen van het WAO-advies 2002

aantonen dat die aandoening rechtstreeks en

(Werken aan arbeidsgeschiktheid), er geen

medisch objectief aantoonbaar uit de arbeid

aanvullende arbeidsongeschiktheidsdekking

voortvloeit.

voor de beroepsrisico’s noodzakelijk was.

>>
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Belangrijke reden om de EGB nog niet in te voeren,

50%. Bij het opstellen van de richtlijnen is de

was dat de regeling niet eenvoudig zou zijn om uit te

Europese lijst ook als achtergronddocument

voeren. Dit bleek o.a. uit de brief van de staatssecretaris

gebruikt.

van SZW d.d. 22 januari 2004 aan de Tweede Kamer.
De mogelijk uitvoerende instanties gaven aan dat zij

De melding aan het NCvB is anoniem en had

de afbakening van beroepsrisico’s bij mogelijke claims

aanvankelijk het doel ‘de signaalwerking voor

(nog) niet konden maken, o.a. vanwege het grijze

preventiebeleid’. Overigens is het de vraag hoe

gebied tussen privérisico’s en beroepsrisico’s.

anoniem de melding is en streeft o.a. de FNV ernaar
dat deze melding helemaal niet meer anoniem is. Ze

Wel adviseerde de SER al in 2004 om in een later

willen graag dat de melding bij de Inspectie SZW

stadium opnieuw te bekijken of een verplichte (directe)

gedaan wordt en dat deze ook sancties kan opleggen

beroepsrisicoverzekering wenselijk was. Ze wilden de

aan werkgevers.

maatschappelijke ontwikkelingen nader bestuderen,
zoals een toename van aansprakelijkheidskwesties en

Ook op dit moment blijkt al in de praktijk dat de

een onbeheersbare claimcultuur.

melding niet zo heel anoniem is en dat de melding
gebruikt wordt bij civielrechtelijke procedures. De

Medische causaliteit

werknemer wordt door de bedrijfsarts namelijk wel

Komt de EGB er wél, dan is de grote vraag hoe de lijst

op de hoogte gebracht dat er melding is gedaan bij het

van beroepsziekten wordt samengesteld. Hierover

NCvB. Werknemers stappen met die brief naar een

hebben we wel zorgen als we kijken met welk gemak

advocaat en vorderen alsnog schadevergoeding. Dus

werkstress als een beroepsziekte wordt neergezet.

hoewel de anonieme melding nu geen rol zou moeten

Het maakt veel uit voor de financiële beheersbaarheid

spelen in compensatievragen (uitkeringen) is dit

van de regeling of het gaat om 600 mensen of 60.000

uiteindelijk wel het geval.

mensen. Als we naar Europa kijken, dan zijn beroepsziekten op de meeste lijsten goed medisch verklaarbaar.

Aansprakelijkheidsverzekering

Het aantal erkende beroepsziekten varieert echter

Werkgevers kunnen vervolgens in grote problemen

nogal, ook tussen Europese landen.

komen als de aansprakelijkheidsverzekeraar geen
dekking biedt. En als de werkgever zich niet aan

Een lijst met beroepsziekten is een handig uitgangs-

de afspraken heeft gehouden, kan de aansprakelijk-

punt voor de beoordeling van aandoeningen waarbij

heidsverzekering besluiten niet tot uitkeren over te

het vermoeden bestaat dat ze door de uitoefening

gaan. Denk bijv. aan de situatie dat er geen RI&E is

van het beroep zijn veroorzaakt. Een lijst kent ook

gemaakt of de werkgever het Plan van Aanpak bij

beperkingen. Neem bijvoorbeeld de jonge timmer-

de RIE niet heeft uitgevoerd. Als de schade voor-

man met gehoorschade, die bij de beroepsuitoefening

komen had kunnen worden en de aansprakelijk-

de verplichting heeft gehoorbescherming te dragen.

heidsverzekering geen dekking biedt, heeft ook de

Dat heeft hij keurig gedaan maar buiten de zaak is hij

werknemer daar schade van. Bij faillissement van de

een fervent discoganger en motorcrosser. Wat is dan

werkgever vist de werknemer immers achter het net.

de oorzaak van deze gehoorschade?

Toch een EGB?

22

Melding bij het NCvB

We hebben dus twee onwenselijke situaties: de WIA

Het NCvB (Nederlands Centrum voor Beroepsziekten)

voldoet niet aan internationale verdragen en werk-

werkt nu ook met registratierichtlijnen, als criteria om

nemers hebben te maken met zware, langdurige civiel-

beroepsziekten te melden krachtens de Arbowet. De

rechtelijke procedures. We denken dan ook dat het zeer

bedrijfsarts moet een melding doen indien de veroor-

aannemelijk is dat we binnen afzienbare tijd alsnog de

zakingswaarschijnlijkheid door het werk hoger is dan

Extra Garantieregeling Beroepsrisico’s zullen krijgen.

Auteur: Simon Troost, Advice Select (www.adviceselect.nl)

Kan de werkdruk
niet wat minder?

Hoge werkdruk leidt vaak tot toename van verzuim. Werkdruk valt in de Arbowet onder
psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Werkgevers zijn verplicht maatregelen te nemen om
PSA te voorkomen of te verminderen. Maar hoe doet u dat? Een aantal praktische tips.

CS Verbindt!

Werkdruk kan ontstaan door onbalans tussen de

1.

Meten is weten

belasting en de belastbaarheid van de werknemer.

Zoals gezegd: niet iedereen ervaart werkdruk

Voorbeelden van een hoge belasting zijn te veel

hetzelfde. Waar de ene werknemer last heeft van

verstoringen in het werk, te weinig overleg-

werkdruk en stress, geeft de andere aan lekker

mogelijkheden, onvoldoende doorgroeimogelijk-

bezig te zijn. Het is dan ook lastig een goed beeld te

heden, solistisch werk en moeilijke klanten en

krijgen, omdat degenen die geen werkdruk ervaren

collega’s. Wat het lastig maakt om maatregelen

niet klagen. Ga daarom op zoek naar objectieve

te nemen, is dat werkdruk subjectief is en niet

informatie. Kijk naar de verzuimcijfers, de in- en

eenvoudig vast te stellen. Waar de ene werknemer

uitstroom, de leeftijdsverdeling en het aantal

het werk eenvoudig aankan, vindt de andere het te

dienstjaren van de werknemers. Nodig de bedrijfs-

zwaar. Of iemand werkdruk ervaart, hangt af van

arts eens uit om de verzuimoorzaken goed te

de inhoud van het werk, de werksituatie en de

bespreken. Vraag vooral door in hoeverre onbalans

eigenschappen van de werknemer. Toch is er wel

tussen werk en privé een verzuimoorzaak is. Een

wat aan te doen. De volgende tips kunnen u helpen

(goed geanonimiseerd) werknemerstevredenheids-

bij het beoordelen en beperken van de werkdruk.

onderzoek kan helpen een beter beeld te krijgen.
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2. Zet het mes in overmatige communicatie

4. Sta open voor ideeën van de werkvloer

Sommige organisaties kennen een echte overleg-

De werknemers zijn het grootste deel van de dag

cultuur, waarbij op alle niveaus afstemming plaats-

bezig met activiteiten waarmee de organisatie zijn

vindt. Voor elk probleem wordt een werkgroepje

winst maakt. Daardoor zien of ervaren ze knel-

opgericht. Inventariseer eens alle vergaderingen en

punten vaak eerder dan het (top) management.

bijeenkomsten in uw organisatie. Zijn ze allemaal

Betrek daarom uw medewerkers actief bij het

nodig en moet iedereen steeds aanwezig zijn? Over

organiseren van hun eigen werk en werkomgeving.

het algemeen geldt: hoe lager de verantwoordelijk-

Zij weten beter of oplossingen in de praktijk

heid in de organisatie ligt, hoe beter de processen

uitvoerbaar en succesvol zijn. Daag ze vooral uit om

lopen. Wees ook alert op de cc-cultuur bij het

met ideeën te komen, geef de uitvoering ervan

versturen van mail. Dit geeft veel onrust en kost

prioriteit en koppel de voortgang en resultaten

medewerkers onevenredig veel energie.

terug. Door een betere afstemming tussen de
medewerkers en het werk neemt in veel gevallen

3. Kijk eens bij de buren

de belasting af. Als er een reorganisatie plaatsvindt,

Veel branches kennen een arbocatalogus met

betrek dan de medewerkers in een vroegtijdig

oplossingen voor de belangrijkste arborisico’s. Het

stadium en voorkom geheime operaties. Als

zijn concrete oplossingen waarmee de werkgever,

medewerkers kunnen meedenken, leidt dit in

werknemer en OR aan de slag kunnen gaan om de

de praktijk tot een positievere houding, meer

risico’s in het werk aan te pakken. Kijk eens of er

motivatie en draagvlak voor besluiten.

voor uw branche een arbocatalogus is en of daarin
specifiek aandacht aan werkdruk wordt besteed. Zo

5. Opleiden is de sleutel

ja, zorg er dan voor dat dit ook bekend is in de

Werkdruk ontstaat als er disbalans is tussen de

organisatie en stimuleer medewerkers om actief de

belastbaarheid en de belasting van de werknemer.

oplossingen te gebruiken.

Investeer in opleidingen voor uw medewerkers,
zowel vakinhoudelijk als voor het kunnen omgaan

Heeft uw branche geen eigen arbocatalogus,

met werkdruk. Een cursus timemanagement of

gebruik er dan één van een andere, vergelijkbare

omgaan met lastige situaties kan voor sommige

branche. In de arbocatalogi van uitgeverijen en

werknemers een uitkomst zijn. Een opleiding volgen

voor de gemeenten vindt u bijvoorbeeld heldere

vraagt nu misschien een grote tijdsinvestering, maar

informatie over werkdruk en duidelijke checklists.

maakt op termijn het werk makkelijker en bevordert

Of kijk op www.arbocataloguspsa.nl; daar kunt u

de duurzame inzetbaarheid.

specifiek voor uw branche of bedrijf oplossingen
voor PSA selecteren.

6. Pik signalen vroegtijdig op
Houd in de gaten of bepaalde medewerkers
buitensporig gestrest overkomen. Let op vermoeidheid, meer fouten, veel overwerken of deadlines die
niet worden gehaald. Maar ook zaken als cynisme,
overmatig prikkelbaar zijn en zichzelf terugtrekken,
zijn indicaties van een dreigende overbelasting. Als
u dit soort signalen ziet, ga dan met de medewerker
in gesprek en wacht niet ‘tot het vanzelf overgaat’.
Overleg met de arbodienst of er preventieve
maatregelen kunnen worden genomen om de
belastbaarheid van de medewerkers te vergroten.
Als er veel zieke werknemers zijn op een afdeling
neemt de werkdruk bij de gezonde werknemers toe.
En dat wilt u ten alle tijden voorkomen.
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Extra druk door

technostress
Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in
rap tempo op. Uiteraard heeft u daar als organisatie
voordeel van. De keerzijde is echter dat niet alle
medewerkers hier goed mee om kunnen gaan, wat
kan leiden tot stress en verzuim. Denk daarbij niet
alleen aan computersoftware, machinebesturingen
en procesautomatisering: ook het gebruik van smartphone, tablet en laptop kan tot stress leiden. Waardoor
ontstaat technostress en hoe kunt u dat voorkomen?

Opleiden
Ook automatisering kan leiden tot overbelasting en
stress. De aandacht verschuift dan van de inhoud van
het werk naar andere zaken, zoals het omgaan met
nieuwe software. Een werknemer kan bang zijn dat

Altijd bereikbaar

hij niet goed kan meekomen. Of merkt dat nieuwe

Tijd- en plaatsonafhankelijk werken wordt steeds

medewerkers beter met technologie kunnen omgaan,

normaler gevonden. Werknemers staan constant in

wat tot statusverlies kan leiden of de angst om op

contact met hun omgeving en het is bijna de norm

termijn niet meer mee te kunnen doen. Ga dus niet

om thuis je werkmail te controleren. De grenzen

zomaar mee in alle nieuwe ontwikkelingen. En kiest

tussen werk en privé vervagen en niet iedereen kan

u voor een nieuw systeem, betrek dan ook de eind-

daar goed mee omgaan. Stel u voor dat u in het

gebruikers daarbij. Maak goede afspraken met de

weekend een mail krijgt met daarin problemen die

leverancier over het instrueren en opleiden van

voor maandag niet oplosbaar zijn. Of u heeft geen

werknemers. Let na de introductie van het systeem

bereik waardoor u de mail niet meer (dwangmatig)

op eventuele toename van het aantal overuren en het

kan controleren. Voor veel medewerkers zal dit

verzuim door psychische klachten. Voorkom dat goed

leiden tot een gevoel van paniek en stress.

functionerende werknemers buiten de boot vallen
omdat ze het niet meer kunnen volgen.

Technostress is een vorm van PSA en hoort thuis
in de RI&E. Het privégebruik van een zakelijke

Cyberpesten

telefoon is een risico waar u speciale aandacht aan

Nieuwe technologieën hebben ook nog andere

kunt geven. Werknemers hebben vaak het gevoel

bijeffecten. Pesten en ander ongewenst gedrag

dat het controleren van hun werkmail een tegen-

kunnen erdoor toenemen. Denk aan het sturen van

prestatie is voor het privégebruik van een zakelijk

haat-sms’jes, ongevraagd filmpjes en foto’s appen,

toestel. Kijk naar de telefoonregeling en vraag

collega’s zwartmaken op social media of stelselmatig

uzelf af of dit past binnen de zorg voor de arbeids-

e-mails van een collega niet beantwoorden. Waar

omstandigheden. Wees ook duidelijk over wat u

‘gewoon’ pesten ophoudt na werktijd, gaat digitaal

van uw werknemers verwacht.

pesten daarna gewoon door. Logisch dat de impact
van pesten heel groot is. Stel samen met HR richt-

CS Verbindt!

Thuiswerken

lijnen op van wat wel en niet is toegestaan. Neem

Zijn er binnen uw organisatie veel werknemers die

vragen over pesten via digitale media zowel op werk

thuiswerken? Zorg dan voor duidelijke afspraken

als privé op in de RI&E. Wees alert op kwetsbare

over werktijden, tijdsregistratie en bereikbaarheid

groepen zoals tijdelijke medewerkers en uitzend-

buiten werktijd. Op die manier kunt u de grenzen

krachten en zorg dat zij ook actief kunnen meedoen

tussen werk en privé bewaken.

aan het samenstellen van de RI&E. n
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Investeren in de
slaapkwaliteit van
werknemers loont
Voor het waarborgen van de inzetbaarheid van uw personeel is het van belang om
(psychische) klachten voor te zijn om uitval in verzuim te voorkomen. Alert zijn op
stresssignalen als voorbode voor psychische klachten was lange tijd het devies.
Leidinggevenden zijn inmiddels bewuster geworden en vaak ook getraind in het
herkennen van stresssignalen, maar psychisch verzuim blijft desondanks toenemen.
Daarom is er een nieuwe aanpak nodig. Besteed ook eens aandacht aan slaap!

Slaap is één van de belangrijkste behoeften van

De impact van slaapklachten op mensen is enorm.

de mens, net zo belangrijk als goede voeding en

Tegelijk is de aandacht voor slaapproblemen,

beweging. Tegelijk zorgen de 24-uursmaatschappij,

met name binnen de werkcontext, beperkt. In

de technologische ontwikkelingen (digistress) en de

verschillende onderzoeken is de relatie tussen

huidige gespannen economische realiteit ervoor dat

slaaptekort en psychische klachten (waaronder

het bewaren van een goede waak-slaapbalans een

(werk)stress) aangetoond. Bij benadering gaat

hele opgave is. Werkend Nederland wordt geplaagd

80% van al deze psychische klachten gepaard met

door een groeiend slaapprobleem: een kwart van de

slaapproblemen.

mensen heeft slaapklachten, variërend van licht tot
ernstig. Voor mensen die in onregelmatigheid of

Daarnaast is een verstoorde slaapfunctie in verband

ploegendienst werken, ligt dit percentage

gebracht met andere chronische aandoeningen,

aanzienlijk hoger: 40 tot 80% van de werknemers

zoals (over)gewicht en diabetes. Ook blijkt de

meldt hier klachten. Naast de onregelmatigheid van

hoeveelheid slaap een direct verband te hebben

het werk speelt ook leeftijd een belangrijke rol: de

met de levensverwachting.

kans op een verstoord slaapritme neemt vanaf het
50ste jaar toe. Met het oog op de vergrijzing van de
werkbevolking, geen lonkend perspectief.

‘Mensen die slecht slapen
verzuimen meer en vaker’
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Slecht slapen is slecht voor het werk

en zijn minder vaak betrokken bij onderlinge

Niet goed slapen kan dus grote gevolgen hebben:

conflicten. Daarbij blijkt het niet uit te maken wat

één slechte nacht heeft al meetbaar effect op het

de uitgangssituatie is van de werknemers. Simpel-

niveau van met name cognitief en emotioneel

weg het verbeteren van de slaapkwaliteit ten

presteren. Als de slaapproblemen aanhouden, zijn

opzichte van de gegeven uitgangssituatie leidt tot

de gevolgen niet te negeren en wordt ons hele

betere prestaties over de gehele linie. Kortom, goed

systeem ontregeld, zowel fysiek als mentaal en

slapen is goed voor het werk en investeren in de

emotioneel.

slaap van werknemers wordt rijkelijk beloond.

Wat kunnen we doen tegen slaapproblemen?
Gesprekken over de kwaliteit van slaap zijn nog
geen gemeengoed op de werkvloer. Ook al lopen
er in iedere organisatie collega’s rond die klagen
over vermoeidheid of een slechte nachtrust, het
gemor wordt zelden als een serieus signaal van
naderend onheil opgepikt. Sterker nog, klagende
collega’s behoren volgens peilingen tot een van de
belangrijkste irritaties op het werk. De hints die
slechtslapers geven zullen dus niet snel worden
beantwoord met geïnteresseerde en verdiepende
vragen. Laat staan met serieuze pogingen om de
slechtslaper waar mogelijk te helpen grip te krijgen
op zijn of haar slaap.
Uit eigen onderzoek van ArboNed blijkt, dat van
de bedrijven waar slaaptekort een probleem is, 70%
Mensen die slecht slapen verzuimen meer en vaker,

van de mensen aangeeft slaapproblemen vooral te

hebben concentratieproblemen, moeite met

zien als een privé-aangelegenheid, en dat de werk-

plannen en het houden van overzicht en hebben

gever daar geen invloed op heeft. Medewerkers die

een grotere kans op het maken van fouten, met

zich ziek melden met psychische klachten zullen

een toenemend risico voor de veiligheid. Ook

daarom zelden slecht slapen noemen als reden voor

emotioneel gaat het slechte slapen ons niet in de

de ziekmelding en ook niet direct het verband

koude kleren zitten. We worden prikkelbaar, zijn

tussen een verstoorde slaap en de ontstane klachten

minder bestand tegen de druk van werk, tijd of

leggen.

omgeving, vatbaarder voor kritiek en ons algehele
gevoel van welzijn daalt. Kortom, slecht slapen is

Trainen in het herkennen van signalen

slecht voor het werk.

In de behandeling van een zieke werknemer gaat
de aandacht veelal uit naar de aangeboden klacht.

CS Verbindt!

Dit inzicht vraagt om een actieve aanpak van slaap-

Hierdoor is de kans groot dat de slaapklachten

problemen, want omgekeerd gaat het verhaal ook

sluimerend blijven bestaan, terwijl werknemers aan

op: Werknemers die goed slapen zijn productiever,

de slag gaan om hun primaire klacht op te lossen.

maken minder fouten, melden zich minder vaak

Het risico is dan groot dat de werknemer terugvalt

ziek, én verzuimen minder! Ook blijken werk-

in ziekte en verzuim. Daarom is het belangrijk om

nemers die goed slapen zich eerder aan regels en

leidinggevenden analoog aan de stress-signalering

voorschriften te houden, vertonen zij minder

te trainen in het herkennen van signalen die

ongewenst gedrag, zijn socialer naar hun collega’s

slaapproblemen bij werknemers verraden en ze
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handvatten te bieden hoe hier effectief op in te

is gedrag en gedrag kun je veranderen, zeggen

spelen. Op die manier kunnen preventieve stappen

psychologen. En vanuit dat oogpunt kunnen

worden genomen.

werknemers die gemotiveerd zijn zelf stappen
zetten naar een betere slaapkwaliteit of naar het

Voor het signaleren van slaapproblemen heeft

voorkomen van klachten in de toekomst.

de werkgever overigens nog meer ijzertjes in het
vuur. Zo kan een slaapmodule worden opgenomen

In veel gevallen kan een kleine handreiking in de

in een Preventief Medisch Onderzoek (PMO), kan

vorm van psycho-educatie, tips voor een goede

slaap in een RIE-onderzoek worden opgenomen

slaaphygiëne, een gezonde leefstijl met voldoende

als arbeidsrisico of kan naast deze periodieke

beweging, goede voeding en actieve ontspanning

instrumenten een slaapscreening worden aan-

overdag én ‘s-avonds al aantoonbaar de kwaliteit

geboden, met zo nodig passende vervolginterven-

van slaap verbeteren. Als slaapklachten ernstiger

ties. En als slaapproblemen een veelvoorkomend

zijn, kan een slaaptraining de nodige hulp bieden.

probleem zijn binnen de organisatie, biedt een

Daarnaast zijn er tegenwoordig verschillende

slaaptraining een bewezen effectieve oplossing.

technologische hulpmiddelen in allerlei vormen en
maten; van online cursussen tot smart-watches,

Ook op kleinere schaal kan een werkgever al

talloze slaap-apps en andere technologie die de

verschil maken in het creëren van bewustzijn of het

aandacht voor slaap en leefstijl op speelse wijze

stimuleren van gedrag dat goed slapen bevordert.

stimuleren. De oplossingen liggen klaar. En de

Een paar tips:

opbrengst ligt voor de hand.

•

Beperk werkstress (van stress kunnen mensen
letterlijk wakker liggen).

•

Stimuleer lichaamsbeweging (laat werknemers
niet de hele dag achter hun bureau zitten).

•

Moedig een verfrissende lunchwandeling aan in
plaats van een zittende lunch in de kantine.

•

Stimuleer dat ze op de fiets in plaats van in de auto
naar werk komen (beweging is belangrijk voor
goede slaap).

•

Cursus Casemanagement

Maak werkafspraken over bijvoorbeeld de

•

maximale werktijd (bijvoorbeeld vanaf 20.00 uur

•

niet meer mailen naar elkaar) .
•

Bied ruimte om de dag af te sluiten met een
‘afkickkwartiertje’, een kwartiertje aan het einde
van de dag om de zaken uit het hoofd op papier te

•

Kennis direct toepasbaar
Op 7 locaties in het land,
dus altijd bij u in de buurt
Speciaal actietarief in 2016*:

Grou

3 dagen slechts € 750 ex btw
incl. alle lesmaterialen

Alkmaar
Zwolle

zetten, zodat werk op werk blijft.
•

En wat dacht u van powernaps in plaats van

Hoe krijgt u verzuim en

koffiepauzes?

arbeidsongeschiktheid

Gouda

onder controle? Waar

Komt dan alle verantwoordelijkheid op het
bordje van de werkgever?
Het loont om te investeren in de slaapkwaliteit van
werknemers. De rol van de werkgever is om slaap
serieus te nemen, bewustzijn te creëren en de

laten organisaties geld

Randwijk

Breda
Venlo

liggen? Wat mag u van
een bedrijfsarts verwachten?
Hoe beoordeelt het UWV?
Hoe voorkomt u loonsancties?
Dat en veel meer leert u in de Cursus Casemanagement.

omstandigheden te optimaliseren waarin werknemers hun slaap(klachten) onder controle hebben.
Maar de verantwoordelijkheid en de grootste regelruimte ligt natuurlijk bij de werknemer zelf. Slapen
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Voor meer informatie en inschrijven:

www.cs-opleidingen.nl

*Geldig van 1 april t/m
31 december 2016

aan het woord

Preventie:
hoe de baten voor de
kosten kunnen gaan
Vooral aandacht voor re-integratie

bij de voorloper van een van de grootste arbodiensten

Tegenwoordig vormen re-integratie en schadelast-

van Nederland, was preventie nog een belangrijk

beheersing het grootste deel van mijn takenpakket.

bestanddeel van mijn takenpakket. Een aantal dagdelen

Preventie van arbeidsgerelateerde aandoeningen en

per week deed ik keuringen en periodiek arbeids-

voorkomen van arbeidsverzuim heeft plaats gemaakt

geneeskundige onderzoeken. Van bodemsaneerders

voor doelgerichte ondersteuning bij het laten terug-

tot brandweermannen, iedereen vulde vragenlijsten in

keren van arbeidsongeschikte werknemers in betaalde

en regelmatig deden we bloedonderzoek. Het was leuk

(eigen) arbeid. En op dat terrein zijn er ontwikkelingen

en gevarieerd werk; veel werknemers spreken, vragen-

gaande die de inzet van preventieve programma’s

lijsten beoordelen en vooral veel bloeduitslagen

makkelijk maken. Aan de kant van de re-integratie en

nakijken. Het gebeurde regelmatig dat er afwijkende

het ondersteunen bij bezwaar en beroep, wordt in

bevindingen waren en dat ik in overleg met de huisarts

toenemende mate, in samenwerking met o.a. case-

de koers moest bepalen. Uiteindelijk bleken de meeste

managers en arbeidsdeskundigen, transparant gemaakt

afwijkingen een toevalstreffer, gecorreleerd aan een

welke schadelastreductie is bereikt. De opbrengst, voor

bekend medisch beeld of niet relevant voor het

zover je dat zo mag noemen, kan enorm oplopen. Zo

verrichten van arbeid. Gelukkig maar, al heb ik

kan bijvoorbeeld het tijdig herkennen van duurzaam en

behoorlijk wat werknemers dagenlang in spanning

volledige arbeidsongeschiktheid een IVA opleveren die

moeten houden in de fase tussen een afwijkend

de werkgever op termijn een ton Euro’s kan schelen.

Frans van den Nieuwenhof, directeur VerzuimConsult

Toen ik ruim twintig jaar geleden begon als bedrijfsarts

bloedbeeld en de definitieve uitslag via huisarts
of ziekenhuis.

Inmiddels zijn er al arbodiensten die bij het realiseren
van een vervroegde IVA klanten overhalen het contract

Preventie naar de achtergrond

te verlengen. Maar vanuit een vergelijkbaar gezamen-

In de loop van de jaren is preventie wat naar de achter-

lijk belang zou het niet ondenkbaar zijn om een

grond gedreven. Ook bij mijn collegabedrijfsartsen

percentage van de reductie van schadelast te reserveren

zie ik dat er steeds minder tijd aan preventie wordt

voor de preventieve programma’s die de bedrijfsarts

besteed. Een van de factoren die daarbij een rol heeft

aanbeveelt voor de (nog) niet zieke populatie werk-

gespeeld, is het toegenomen kostenbewust inkopen

nemers in het bedrijf. De baten gaan dan voor de

van preventieve interventies door werkgevers. Alleen

kosten.

bij een gegarandeerde relevantie of aannemelijke
kosteneffectiviteit gingen de werkgevers akkoord met
preventief beleid. En hoewel iedere werkgever kan
beredeneren dat het voorkomen van gezondheidsproblemen van personeel het bedrijfsresultaat ten
goede komt, worden preventieve programma’s nu niet

‘Gebruik de gerealiseerde

meer zo royaal ingezet als twintig jaar geleden. De

schadelast-reductie om te

kosten gaan voor de baten en zolang er geen garanties
gegeven kunnen worden op het rendement van de

investeren in preventie’

preventie, zijn ondernemingen niet makkelijk te
overtuigen van het nut. En bij een groot deel van de
preventieve acties kan er geen belofte gedaan worden
over de besparingen of indirecte opbrengsten.
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Beroepsziekten

in de rechtspraak
In een blad met als thema beroepsziekten mag
de juridische invalshoek niet ontbreken. Want
wie ‘beroepsziekte’ roept, bedoelt in veel
gevallen ‘aansprakelijkheid’. Beroepsziekte
gaat uit van een directe link tussen het werk
en de ziekte. En dan komt vanzelf de vraag
boven of er een schuldige is aan te wijzen die
verantwoordelijk is voor de kosten.

Grenzen aan de zorgplicht
Er staat dus geen risicoaansprakelijkheid beschreven
(werkgever is altijd aansprakelijk), maar er wordt
een ontsnappingsroute geboden. Als de werkgever
zijn zorgplicht goed heeft ingevuld, is er geen
sprake van aansprakelijkheid. De vraag in dit kader
is steeds waar de grenzen van de zorgplicht liggen.
In grote lijnen is aan de zorgplicht invulling geven
door de Hoge Raad. Voor de liefhebbers: deze
invulling sluit aan op het Kelderluikarrest (ECLI:
NL:HR:1965:AB7079). Bij toetsing van de invulling

Voor we rechters laten spreken, eerst een kort overzicht

van de zorgplicht worden vijf ijkpunten gebruikt:

van de regelgeving. De kern van de regels is dat de

1.

werkgever voor de veiligheid van zijn werknemers

2. De kenbaarheid van de gevaren

moet zorgen. Een deel van die zorgplicht is in het

3.

publiekrecht geregeld. De Arbeidsomstandighedenwet
is in dit geval de wet met de meest verplichtingen. Deze

De te verwachten oplettendheid van de
werknemers

4. De bezwaren van te treffen van veiligheids-

wet sluit aan op Europese regelgeving, waarin de
minimumnorm is neergelegd.

Causaliteit

maatregelen
5.

Het mag geen huis-, tuin en keukenongeval
zijn.

De civielrechtelijke zorgplicht is neergelegd in art.
7:658 van het Burgerlijk Wetboek. Daar staat in het

Causaliteit

eerste lid: De werkgever is verplicht de lokalen,

Er moet een direct, aantoonbaar verband zijn tussen

werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee

de werkomstandigheden en de ziekte. Aannames

hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te

zijn niet voldoende. In een zaak (ECLI:NL:HR:2013:

richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten

BZ1721) waarin het ging over een werknemer met

van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en

OPS (schildersziekte), ging het om dit verband.

aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is

De HR stelde dat het aan de werknemer is om een

om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening

onomstotelijk verband aan te tonen. Aannames zijn

van zijn werkzaamheden schade lijdt. In het tweede lid

niet voldoende. Een statistische onderbouwing

is de consequentie van het niet goed uitvoeren van de

voldoet dus niet als bewijs voor de causaliteit.

taak uit het eerste lid neergelegd: De werkgever is
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jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade

Kenbaarheid

die de werknemer in de uitoefening van zijn werk-

Een bekend voorbeeld van een kenbaar risico is

zaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij de in lid 1

asbestose. Voor deze ziekte is de werkgever altijd

genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de

aansprakelijk en is een specifieke regeling getroffen.

schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet

In de meeste andere gevallen is er strijd over de

of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

aansprakelijkheid. Voor de kenbaarheid is de

aan het woord

‘Als een werkgever zijn zorgplicht goed
heeft ingevuld, is hij niet aansprakelijk’

De bezwaren van te treffen van veiligheids-

document. Werkgevers dienen de gevaren die zijn

maatregelen

genoemd serieus te nemen. Bij de aanpak van risico’s

Als het risico bekend is, kunnen maatregelen worden

mag een financiële overweging dan niet boven het

genomen. Dan volstaan instructies niet, zoals in het

gezondheidsbelang van werknemers uitgaan. Een risico

geval van een vrachtwagenchauffeur. Deze had als

dat in de RI&E word genoemd moet tot actie van de

instructie niet zelf te lossen. Toen hij bij het lossen

werkgever leiden. Daarbij geldt ook dat het gezond-

hielp, kreeg hij iets zwaars op zijn voet met alle

heidsbelang van de werknemers topprioriteit moet zijn,

gevolgen van dien. Werkgever verschool zich achter

zodat investeringen niet kunnen worden nagelaten.

de instructie. De HR stelde dat met veiligheidsschoenen
de kans op ernstige gevolgen veel kleiner was geweest.

Te verwachten oplettendheid van werknemers

Het niet verstrekken van die schoenen is dan in strijd

De zorgplicht van een werkgever gaat ver. En dat is

met de zorgplicht (ECLI:NL:HR:2014:3519).

lastig want werknemers willen vaak niet betutteld

Een bijzondere vorm van een veiligheidsmaatregel is

worden. Toch komt het daar vaak wel op neer. Neem

het sluiten van een ongevallenverzekering. Als deze

de volgende zaak. Een ervaren werknemer krijgt

verplicht is (bijv. in de cao) dan is een vangnet voor de

een ongeval en de werkgever geeft aan dat hij niet

werknemers gecreëerd en zullen rechters bij het

aansprakelijk is omdat de werknemer onvoorzichtig is

beoordelen van de claim van een werknemer die

geweest. Nu kunnen rechters niets met onvoorzichtig-

uitkering ook meenemen in hun overwegingen.

mr. Ruud de Leede, docent en mediator CS Opleidingen

risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) een belangrijk

heid. Het moet gaan om opzet of bewuste roekeloosheid. Het lukt de werkgever niet om dat aan te tonen.

Het mag geen huis-, tuin en keukenongeval zijn

Sterker nog: de werkgever moet de werknemer

Soms gaat er wat mis, ondanks alle goede zorgen.

beschermen tegen zijn eigen onvoorzichtigheid

Bijvoorbeeld twee collega’s die in de gang van een

(ECLI:NL:RBROT:2015:6240). Als werknemers

ziekenhuis tegen elkaar op botsen (ECLI:NL:RBMNE:

bijvoorbeeld beschikbaar gestelde veiligheidsartikelen

2016:3). Werkgever is hier niet aansprakelijk voor de

niet gebruiken, is het aan de werkgever toe te zien op

schade. In andere gevallen reikt de aansprakelijkheid

het gebruik en desnoods de werknemers te verbieden

wel ver. Een werknemer met een voetblessure struikelt

te werken zonder de veiligheidsartikelen. Ontslag op

thuis over de mat en stelt zijn werkgever daarvoor

staande voet als veiligheidsschoenen even niet worden

aansprakelijk. Misschien wat vergezocht, maar de HR

gedragen, gaat te ver (ECLI:NL:RBBRE:2012:BX8130),

gebruikte het klassieke Conditio-sine-que-non-verband

maar sanctioneren is wel op zijn plaats.

tussen het bedrijfsongeval en het latere privé-ongeval
om de aansprakelijkheid van de werkgever aan te tonen
(HR 3.10.2014 ECLI:NL:HR:2014:2895).

Conclusie
Een werkgever heeft een belangrijke taak als het gaat
om de veiligheid van de werkplek van werknemers.
Goede invulling voorkomt in de meeste gevallen dat
werknemers letsel oplopen of ziek worden. En mocht
dat dan toch gebeuren, dan ligt de aansprakelijkheid
niet bij de werkgever.
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Auteur: Dolf Algra, zelfstandig bedrijfsarts en adviseur

Schaf meldplicht beroepsziekte af:
werkend Nederland verdient beter
Welkom in de wondere wereld van de bedrijfsarts. Never a
dull moment. Zo kwam minister Asscher van Sociale Zaken
recentelijk met het voorstel om bedrijfsartsen én arbodiensten een boete op te leggen als ze geen beroepsziekten
meer melden.

nu het best te beschrijven als: zoek bedrijfsarts, zoek!
zoek beroepsziekte! Gewoon beetje lukraak zoeken
dus. Deze monitor kan de toets der methodologische
kritiek niet doorstaan. De huidige opzet wemelt van
de structurele tekortkomingen. Al eerder kwam oud
NCvB directeur en bedrijfsarts Dick Spreeuwers in zijn
proefschrift over dit onderwerp tot de conclusie dat

Niet melden een overtreding?

preventief melden op deze manier geen zoden aan de

Het niet melden van een beroepsziekte wordt voortaan

dijk zet. En dat is allemaal ruimschoots bekend bij het

gezien als een overtreding, een licht strafrechtelijk (!)

NCvB én op het ministerie van SZW.

vergrijp. Per vergrijp kan maximaal 450 euro boete
worden opgelegd. Hoe én wat wordt verder niet

Dovemansoren ook een beroepsziekte?

uitgelegd. Juridisch gezien een unicum lijkt me, maar

Maar dit alles blijkt voor dovemansoren. Minister

voor de rest: een bar slecht plan.

Asscher kiest niet voor reflectie en heroriëntatie,
maar voor de stick: aanscherping én handhaving.

Momenteel zijn bedrijfsartsen en arbodiensten al

Stoere taal en spierballen dus.

wettelijk verplicht beroepsziekten te melden. Maar

Extra pijnlijk is dat de cijfers voor landelijk preventief

deze regeling werkt niet. Dat blijkt uit onderzoek, na

beleid al ruim voorhanden zijn én de NCvB monitor-

onderzoek, na onderzoek. Zo meldt bijna de helft van

cijfers niet eens gebruikt worden. Ik verwijs naar de

de bedrijfsartsen nooit (!) een beroepsziekte en wordt

Arbobalans 2014. Dus al deze inspanningen zijn ook

getypeerd als chronische nulmelder. Dat is niet zomaar

nog eens totaal overbodig!

– uit labbekakkerigheid of zo – maar op goede gronden

En om het nog curieuzer te maken: de bedrijfsarts kan/

én op basis van professionele afwegingen. De melding

moet/doet blijkbaar nu iets in twintig minuten waar de

kan bijvoorbeeld het startpunt zijn voor een schade-

minister binnenkort wellicht een heel apart instituut

claim. Niet de bedoeling, maar wel een maatschappe-

voor opricht omdat dit zo complex is: namelijk een

lijke realiteit.

medische beoordeling geven over beroepsziekten.
Kunt u het nog volgen? Ik in ieder geval niet.

Toch durft niemand – het ministerie van SZW, de ISZW
voorop, maar ook het NCvB én de NVAB niet – deze

Negatief advies

pijnlijke conclusie te trekken. Te bang voor implicaties?

Terug naar de realiteit van nu. Minister Asscher heeft

Gezichtsverlies? Tunnelvisie? Ik weet het niet.

de Raad van State om advies gevraagd en de RvS stelt
– zeer terecht mijns inziens – dat de belangrijkste taak
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Kapotte thermometer

van de bedrijfsarts het verbeteren van de arbeids-

De huidige NCvB-monitor is als een kapotte

omstandigheden ín het bedrijf is. Het melden van

thermometer: het geeft een uitslag, maar heeft geen

beroepsziekten is daarmee van relatief geringe

enkele toegevoegde waarde. Mijn kritiek erop is

betekenis. De RvS adviseerde dan ook negatief over het

vierledig: de cijfers zijn niet representatief en ook niet

voorstel van minister Asscher. In niet mis te verstane

betrouwbaar. De NCvB definitie van beroepsziekte is

woorden en formuleringen. Het huidige voorstel is ‘niet

van elastiek én er is geen gerichte zoekstrategie. Deze is

deugdelijk’, ‘niet aannemelijk’, en ‘mist een daartoe

strekkende redenering’. Het eindoordeel: ‘bestraffing

punt mét als bijsluiter het advies en oordeel van

is geen proportionele en geschikte reactie’. Hoe helder

bedrijfsarts en/of andere drie arbodeskundigen.

wil je het hebben?

De andere (wel goede!) arbowetswijzigingen van
minster Asscher kunnen daarvoor als impuls dienen.

Polder über alles?
Merkwaardigerwijs legt minister Asscher deze

3.		 Gericht in plaats van beetje lukraak zoeken:

vernietigende kritiek van de Raad van State naast zich

zet een systeem op van fact finding door objectief

neer én houdt vast aan de boeteregeling gezien ‘het

representatief en periodiek dossieronderzoek -

grote belang dat de SER hecht aan handhaving van de

een heel goed idee van de Oval. Dus plus het PIM

meldingsplicht’.

(Peilstation Intensief Melden) project op.

Onbegrijpelijke redenering. Sinds wanneer is een
SER-/polderopinie een grondslag voor rechtsregels?

4. Leerzame casuïstiek: Laat de bedrijfsarts en

De polder über alles? Ik heb altijd gedacht dat het om

andere arbodeskundigen probleemsituaties in de

de effectiviteit van het beleid ging, maar daarmee ben ik

praktijk 'omwerken' tot leerzame casuïstiek. Dat kan

bij de huidige minister van Sociale Zaken blijkbaar aan

concreet als input dienen voor het arbobeleid op

het verkeerde adres, begrijp ik nu.

bedrijfsniveau. Leren in plaats van handhaven. Net
als de RIVM story builder bij arbeidsongevallen.

Toch lijkt minister Asscher niet zo zeker van zijn zaak.

Direct aan te haken bij punt 3.

De PvdA bewindsman wil namelijk de boeteregeling
voorwaardelijk invoeren. Hij ‘gunt het werkveld nog

5.

Versterk de Arbeidsinspectie (ISZW) met

enige tijd om substantieel meer te melden’. Hoe lang

meer medische inspecteurs en intensiveer het

het werkveld nog krijgt en wat hij precies met

handhavingsbeleid op 'niet willende' bedrijven en/

‘substantieel meer’ bedoelt, blijft echter duister. Beetje

of sectoren. Hier is handhaven juist wel het parool.

dreigen, maar niet echt doorbijten dus.
Maar het moment van kiezen of delen voor de minister

6.		 Innoveer als arbodiensten en zzp-netwerken.

is bij deze variant al heel nabij. Want per 1 juli van dit

Teveel arbodiensten en bedrijfsartsen staan nu

jaar houdt de Arbouw op te bestaan en zal het melden

vooral in standje 'uitvoer'. Versterk de eigen kennis

door de bouwartsen (goed voor twee derde van alle

en adviespositie. Investeer in je eigen kennis en

meldingen) naar verwachting snel opdrogen. Dit najaar

expertise centrum. Laat zien wat deskundige

is het dus al D-day voor deze optie. Dat wordt dus ook

bijstand inhoudt. De klant heeft daar enorm baat bij.

al niets.
7.		 Innoveer het NCvB. Het NCvB lijkt nu in zichzelf te

Werkend Nederland verdient beter!

zijn vastgelopen. Dat kan stukken beter. Denk out of

Het doel van het melden – preventie op de werkvloer –

the box. Herlees het Ecorys rapport. Doe als het

wordt zo niet gehaald. Maar het kan beter. De oplossing

RIVM. Laat het veld je inspireren.

is even voor de hand liggend als simpel. Mijn negenpuntenplan ziet er als volgt uit:

8.		 Afwikkeling van schade en compensatie:
een achtergebleven terrein. Veel nuttige suggesties

1.		 Schaf meldplicht beroepsziekte voor landelijk

ter verbetering zijn naar voren gebracht, zoals

preventief beleid af, want niet werkzaam én ook

recentelijk het PWC rapport Onafhankelijke

nog eens totaal overbodig.

medische beoordeling bij arbeidsongevallen en
beroepsziekten.

2. Terug naar de werkvloer: start bij de RIE.
Waar het echt om draait is preventie op de
werkvloer. Goed te bereiken met 'recht-toe-recht-

9.		 En de bedrijfsarts? Die moet de spreekkamer uit én
de werkvloer op!

aan 'arbobeleid. Niet ingewikkeld, geen rocket
science. De risico inventarisatie (RIE) is het vertrekCS Verbindt!
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De ‘Nederlandse
ontkenning’
We hebben er in internationaal
opzicht weer een uithangbord bij:
het Nederlands flexen. Niet als
luxeprobleem, maar uit pure noodzaak.
En als ik een bericht in Trouw van
zaterdag 16 januari 2016 goed heb
gelezen, komt dat volgens de auteur,
mevrouw Julen, omdat Nederland

Daarna wordt het vergelijk met Duitsland gemaakt;
waar de Nederlandse banengroei sukkelt, stijgt
de werkgelegenheid bij onze oosterburen naar
recordhoogte. Niet met flexbanen maar met vaste
contracten. Vanuit de constatering dat bij de
oosterburen daarnaast ook nog eens de lonen
stijgen en de consumptie groeit, is de vraag al snel
gesteld: wat kunnen we van onze oosterburen
leren? De spanning stijgt en ik zit op het puntje van
mijn stoel… Helaas, zoals zo vaak en al zo lang
blijkt, klaarblijkelijk snap ik er na al die jaren nog
niets van!

de afgelopen 10 jaar te weinig heeft
gedaan. De verslaggeefster opent
haar betoog met de mislukte pogingen
van politici, vakbewegingen en
economische experts om de groei
van het aantal flexwerkers en zzp’ers
te temperen.

Een uitgebreid betoog over gesubsidieerde banen,
verkorten en verlagen van de WW, Gerhard
Schröder die al in 2003 ingreep, mini-jobs en
een overheid die bedrijven subsidieerde om
werknemers in dienst te houden. So far so good,
tot hier kan ik helemaal meekomen en voor de
studenten van de afgelopen 10 jaar zitten hier
componenten bij die minimaal een geur van
herkenning moeten geven. Ik lees nog even door:
“Duiters houden in het algemeen van rechtlijnigheid
en duidelijkheid. Werkgevers kiezen daarom eerder
tussen wel of geen contract dan voor een flexcontract”. Nog steeds geen woord over waar het
echt door komt, wat de ware redenen zijn waarom
een Duitse werkgever andere keuzes maakt dan zijn
Nederlandse collega’s.

Even terug in de tijd…

‘Alle hervormingen
hebben niet gezorgd voor
minder inactieven‘

Kenmerkend voor de Nederlandse sociale zekerheid
is dat de bescherming van de werknemer sinds
begin jaren 70, ondanks de belofte van Joop den Uyl
dat er nooit meer dan 300.000 mensen arbeidsongeschikt zouden worden, ongekende vormen
heeft aangenomen. Hoewel er verschillende
pogingen zijn ondernomen het tij te keren, mogen
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geheel bij de werkgever is neergelegd‘

Toch kan het ouder worden van de beroepsbevolking

bijna 1 miljoen mensen WAO-gerechtigd waren en

niet als allesbepalende oorzaak worden genoemd.

Ruud Lubbers in 1991 riep: “Nederland is ziek”, werd

Meer belangrijk daarin is bijvoorbeeld de remmende en

geprobeerd de WAO te hervormen. Werkgevers

verstikkende werking van allerlei bovenwettelijke

moesten gaan betalen voor de instroom (Pemba)

regelingen en cao’s die de kansen en eventuele

en werknemers zouden bij gedeeltelijke arbeids-

mogelijkheden op re-integratie tijdens het 2-jarig

ongeschiktheid een lagere uitkering krijgen, het

verzuim of (gedeeltelijke) WGA in de kiem smoren

zogenaamde WAO-hiaat. Nog tal van hervormingen

omdat iedere financiële prikkel ontbreekt. Mede door

zouden volgen; bijvoorbeeld de introductie van de

vanuit de cao opgelegde verzekeringen en/of boven-

Wet verbetering poortwachter, de huidige 2 jaar

wettelijke financiële regelingen, is het voor de (ex)

loondoorbetaling, invoering van de WIA als opvolger

werknemer bijzonder aantrekkelijk inactiviteit te

van de WAO in 2006, en recent de doorbelastingen

verkiezen boven re-integratie; er is immers (vaak

aan werkgevers van uitkeringen in het kader van de

tijdelijk) geen financiële noodzaak.

Herwin Schrijver, directeur CS Opleidingen

die allen als mislukt worden beschouwd. Toen er

aan het woord

‘Wat succesvol is gebleken, is dat de nota

Ziektewet.
Ook moet de impact niet worden onderschat dat er

Mislukt

anders gekeurd (op arbeidsongeschiktheid) wordt dan

Kijken we nu terug, dan kunnen we constateren dat al

afgesproken, bijvoorbeeld door op psychische klachten

deze hervormingen slechts minimaal hebben bijdragen

en burn-out toch massaal met WGA-toekenningen te

om het aantal inactieven en arbeidsongeschikten terug

reageren en (her)keuringen niet zoals afgesproken

te dringen. Het aantal uitkeringsgerechtigden die een

uit te voeren.

beroep doen op de Wajong, WAO en WIA bedraagt
volgens het CBS eind 09-2015 nog steeds ruim 810.000

Gelukt

mensen. Door de wijze van registratie en administratie

Wat wel succesvol is gebleken, is dat de nota

zijn dat er naar verwachting wel meer en tellen we daar

sinds 1991 voor een groot deel van deze uitkerings-

het aantal langdurig verzuimende werknemers bij, dan

gerechtigden bijna geheel eenzijdig bij de werkgever

komt de 1 miljoen al snel alsnog in beeld. Wat ook niet

is neergelegd. De werkgevers hebben bijna niet tegen

moet worden vergeten is dat de beroepsbevolking

deze enorme lastenverzwaringen geprotesteerd. De

inmiddels in rap tempo vergrijst.

redenen hiervoor zijn heel divers, maar de belangrijkste
is wel dat hoewel werkgevers steeds minder vanuit
solidariteit financieren, ze dit nog lange tijd wel zo
hebben beleefd. Zo worden de doorbelastingen
net zoals vroeger via UWV en de Belastingdienst
geïncasseerd en worden daarom door veel werkgevers
nog steeds als vormen van premieheffingen/
belastingen gezien. Een andere reden is dat de
doorbelastingen pas jaren later worden gedaan nadat
het verzuim of de arbeidsongeschiktheid zich heeft
voorgedaan. Voor een werknemer die zich in 2010 ziek
heeft gemeld wordt er uiteindelijk ergens in 2014 of

CS Verbindt!
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2015 een nota betaald, zie die verbanden maar eens
zo makkelijk te leggen. Daarnaast speelt ontkenning
nog steeds een grote rol, later hierover meer.

Nog meer gelukt
Wat ook is gelukt, mede door verschuiving van de
lasten richting werkgevers, is dat de Politiek het
probleem, echt ingrijpen op een bestand van 1 miljoen
arbeidsongeschikte werknemers, vanaf 1991 nog eens
25 jaar voor zich uit heeft kunnen schuiven. Het is voor
iedereen te begrijpen dat het ‘pijn doen’ van een
significant deel van de beroepsbevolking bij iedere
willekeurige Kamerverkiezing niet zonder gevolgen zal

Politiek?

blijven. Afpakken van uitkeringen en/of werknemers

Is deze column politiek getint? Is de ontkenning door de

zelf premies laten betalen voor Sociale Risico’s kost

media politiek getint? Is de ontkenning door de Politiek

immers veel, heel veel stemmen! Aan de andere

politiek getint? Hoewel het er niet zoveel toe doet, is

kant kost dit niets doen de Nederlandse werkgevers

het antwoord waar het mij als schrijver betreft

(buitensporig en onnodig) veel geld.

ontkennend en voor de anderen geef ik geen antwoord.
Belangrijker is het dat we ons gaan realiseren dat we

Terug naar nu

ergens met z’n allen dingen drastisch moeten gaan

Juist de door mevrouw Julen in haar bijdrage genoemde

veranderen omdat anders de wal het schip gaat keren,

partijen, politici en vakbonden, hebben baat bij een

politiek of geen politiek.

handhaving of zelfs nog verdere uitbreiding van regelgeving (en dus kosten) richting de werkgever. En juist

Werknemers worden lang niet altijd ziek of arbeids-

daar ligt een van de echte oorzaken voor de verschillen

ongeschikt door oorzaken die alleen in het werk liggen.

tussen ‘flexen in Duitsland of flexen in Nederland’:

Zeker bij psychisch verzuim en burn-out is de oorzaak

de enorme werkgeversrisico’s bij verzuim en arbeids-

vaak multi-causaal. Het is logisch dat de werkgever de

ongeschiktheid. Nu Nederlandse werkgevers

rekening betaalt als het gaat om risque professionnel,

(langzaam maar wel zeker) wakker worden, gaan ze

maar het is net zo logisch dat de werknemer (mee)

over tot het gedrag dat bij de extreme (financiële)

betaalt voor het risque social. Daarom is het volstrekt

risico’s past: risico’s analyseren, in kaart brengen en

onlogisch om allerlei risico’s die niets of slechts indirect

vermijden.

met het werk te maken hebben als een beroepsziekte
te (gaan) betitelen. Zo zijn bijvoorbeeld burn-out en
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Aan de andere kant heerst volhardend de ontkenning;

werkstress in geen enkel ander land ter wereld een

vuistdikke cao’s zonder financiële re-integratieprikkels

beroepsziekte, terwijl ook het merendeel van de

voor de werknemer en de kosten voor verzuim en

gespecialiseerde artsen in Nederland deze classificatie

arbeidsongeschiktheid? We praten er niet over,

als onterecht bestempelt. Dit is ook een van de redenen

schrijven er niet over en we reageren er niet op. Maakt

waarom de meldingen aan het NCvB niet plaatsvinden.

niet uit of het nu Nieuwsuur/NOVA betreft naar

Wanneer we doorgaan alle financiële gevolgen van

aanleiding van de problemen in de Thuiszorg

welk probleem dan ook op het bordje van de werkgever

(uitzending van 1 december 2015) of het zomaar en

te leggen, kan geen werkgever zich nog de lasten en

willekeurig gekozen voorbeeld uit Trouw: verslag-

risico’s van vast personeel permitteren. Waar eindigde

geving waarbij er een causaal verband wordt gelegd

ik m’n vorige column alweer mee? Oh ja; als we zo

tussen de financiële oorzaken en de problemen is

doorgaan in 2020 hebben we 2 miljoen zzp’ers. Kleine

zeldzaam, te zeldzaam.

toevoeging, minimaal 2 miljoen zzp’ers.

Zorgplicht werkgever
ook voor psychosociale
arbeidsbelasting
Door: Marjol Nikkels-Agema

De omgang met collega’s en klanten kan veel
invloed hebben op hoe iemand zich voelt.
Zeker als er sprake is van pesterijen, geweld,
discriminatie of seksuele intimidatie. Ook een
hoge werkdruk kan stressvol zijn. Al deze
factoren vallen onder noemer Psychosociale
arbeidsbelasting ofwel PSA. De werkgever is
volgens de Arbowet (artikel 3 lid 2) verplicht
een beleid te voeren om PSA te voorkomen.

Bij PSA speelt in veel gevallen gedrag van de
medewerker of zijn collega’s een grote rol.
Verkeerd gedrag leidt tot een slechte werksfeer en
verlaging van de productiviteit. Uiteindelijk kan een
negatieve of zelfs onveilige werksfeer weer leiden
tot verzuim. PSA dient daarom gezien te worden als
een risico. Risico’s ontstaan omdat werknemers en
leidinggevenden voorkeuren en vooroordelen
hebben. Het gedrag dat hieruit kan voortvloeien,
kan weer leiden tot psychosociale arbeidsbelasting.
De Arbowet regelt dat de werkgever verplicht
preventief beschermende maatregelen moet treffen
en medewerkers voorlichting moet geven over de
risico's van PSA.
PSA is een verzamelnaam voor factoren die bij de
werknemer stress kunnen veroorzaken. In de Arbowet zijn ze bij artikel 1 lid 3 als volgt gerangschikt:
1		 (Seksuele) intimidatie
2		 Agressie en geweld
3		 Pesten
4		 Werkdruk
5		 Discriminatie

CS Verbindt!

37

Ad 1. (Seksuele) intimidatie

Ad. 3 Pesten

De Arbowet verbiedt (seksuele) intimidatie en

Pesten tast de waardigheid van het slachtoffer aan.

psychisch geweld. Intimidatie is een vorm van machts-

De gepeste werknemer komt in een sociaal isolement

misbruik die niet toegelaten kan worden. Eén op de tien

terecht, verliest zijn zelfvertrouwen en kan zelfs

werknemers blijkt af en toe last te hebben van seksuele

lichamelijke klachten krijgen. Wordt iemand over een

intimidatie. Daarbij hoeft het niet altijd om fysiek

langere periode gepest, dan kan dat zelfs leiden tot het

contact te gaan. Ook opmerkingen en gebaren kunnen

posttraumatisch stress-syndroom. Symptomen hier-

als vervelend of bedreigend worden ervaren en de

van zijn nachtmerries, geheugenverlies, concentratie-

waardigheid van de ontvanger aantasten. Het gaat

verlies en vermijdingsgedrag. In het meest extreme

niet om hoe de dader het bedoelt, maar om hoe de

geval kan pesten leiden tot zelfdoding. Pesten is geen

ontvanger het ervaart. Seksuele intimidatie komt in

individueel probleem, maar vindt zijn oorsprong in de

alle soorten organisaties voor, maar de kans op effecten

bedrijfscultuur. In het artikel op pagina 42 leest u hier

blijkt groter in sterk hiërarchische organisaties of in

meer over.

organisaties waar weinig vrouwen werken. Vooral
jonge vrouwen, alleenstaande vrouwen en vrouwen met

Ad. 4 Werkdruk

een tijdelijk arbeidscontract lopen kans om slachtoffer

Ongeveer één op de drie werknemers heeft last van

te worden.

werkdruk. Zowel te veel als te weinig werkdruk kan
leiden tot psychische en fysieke gezondheidsklachten.

Het aantal ziekmeldingen als gevolg van seksuele

De beleving van werkdruk is echter per persoon

intimidatie ligt hoger dan het gemiddelde verzuim en

verschillend. Of iemand werkdruk ervaart hangt af

kan zelfs leiden tot arbeidsongeschiktheid, doordat

van de inhoud van het werk, de werksituatie en de

het algemene vertrouwen in andere mensen wordt

eigenschappen van de werknemer. Werken aan

geschaad. Als een werkgever te weinig doet tegen

werkdruk begint in de organisatie met het vaststellen

seksuele intimidatie, blijft hij in gebreke op basis van

van de problemen die er zijn. Iedere organisatie zal

het Burgerlijk Wetboek. Dat kan leiden tot straf-

zelf moeten onderzoeken wat en in welke situatie

rechtelijke vervolging en schadeclaims. Zorg als

de bronnen voor werkdruk zijn. Vervolgens kunnen

werkgever dus voor een duidelijk beleid met sancties

daarbij passende maatregelen gezocht worden. Zie

in geval van overtreding en stel een vertrouwens-

voor tips het artikel van Simon Troost op pagina 23.

persoon en een speciale klachtencommissies in.

Ad. 5 Discriminatie
Ad. 2. Agressie en geweld
De NVAB heeft een richtlijn agressie en geweld voor

zich gediscrimineerd voelen vanwege bijvoorbeeld

bedrijfsartsen. Iedere vorm van gewelddadig gedrag is

homoseksualiteit, een andere huidskleur, een gods-

altijd agressief, andersom zijn agressieve gedragingen

dienst of het vrouw-zijn. Hierdoor kan de sfeer negatief

niet altijd gewelddadig. Geweld omvat gedragingen die

worden en de arbeidsproductiviteit afnemen. Het

als doel hebben fysieke schade aan te richten. Agressie

verbod op discriminatie is in de grondwet verankerd en

en geweld op het werk zijn veelal ingrijpende gebeur-

in verschillende wetten uitgewerkt. Sinds 2008 is het

tenissen die kunnen leiden tot zowel lichamelijk als

verbod op het maken van direct en indirect onderscheid

geestelijk letsel. Dit kan veroorzaakt worden door

(oftewel: discriminatie) ook opgenomen in de Arbo-

mensen binnen de organisatie (collega’s, leiding-

wet. Dat betekent dat werkgevers de risico’s van

gevenden), maar ook door buitenstaanders (klanten,

discriminatie op de werkvloer in kaart moeten brengen

patiënten). Voor beide situaties geldt dat de werkgever

en zo nodig een preventieplan moeten maken.

maatregelen moet treffen om ze te voorkomen. Bied
bijvoorbeeld trainingen aan zoals ‘omgaan met lastige
klanten’ en laat werknemers duidelijk weten dat
agressie niet getolereerd wordt. Grijp in bij concrete
situaties. Ook zijn een vertrouwenspersoon en een
klachtencommissie onmisbaar.
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Werknemers kunnen gediscrimineerd worden of

Beleving van de arbeidsomstandigheden

Oplossingsrichtingen beperken PSA

Bij PSA gaat het erom hoe werknemers de arbeids-

Zijn er verbeteringen nodig? Benoem eerst de

omstandigheden beleven. Daarvoor zijn er voor

doelstelling en leg de daarvoor benodigde acties vast

allerlei branches checklists ontwikkeld (persoonlijke

in een plan van aanpak. Indien beleidsmaatregelen

vragenlijsten) die gebruikt kunnen worden bij de

worden doorgevoerd, is het verder van belang om het

inventarisatie van de PSA-risico’s. Bij deze

beleid weer te toetsen en indien nodig bij te stellen.

inventarisatie worden niet alleen de stressfactoren
gemeten maar allerlei omstandigheden die een

Een mogelijke oplossing in het plan van aanpak is het

negatieve rol kunnen spelen. Zoals de arbeids-

instellen van een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO)

verhoudingen, de arbeidsovereenkomst, de

voor werknemers. Ook een gedragscode ‘ongewenste

werkinhoud en de mogelijkheid om zelf het werk

omgangsvormen’ maakt vrijwel altijd onderdeel uit van

in te delen, de werkorganisatie, vervelende klanten,

dit plan van aanpak. Ook kan gedacht worden aan het

stalking etc.

instellen van een klachtenregeling en een vertrouwenspersoon. Er zal voorlichting moeten komen voor

PSA-risico’s maken onderdeel uit van de RI&E

leidinggevenden en werknemers over de gevolgen

Werkgevers zijn verplicht in de RI&E aandacht te

van ongewenste omgangsvormen. En voorlichting waar

geven aan de PSA-risico’s. De risico’s moeten niet

werknemers terecht kunnen die PSA-belastingen

alleen geïnventariseerd worden, maar ook worden

ervaren. PSA kan onderdeel zijn binnen het werk-

afgewogen. Oftewel welke PSA-risico’s komen in de

overleg en functioneringsgesprekken.

organisatie voor, welke geven de meest belastende
omstandigheden, welke risico’s zijn mogelijk terug
te dringen en wat is er daarvoor nodig. De organisatie
dient in een PSA-beleidsplan aan te geven welke
actie door wie wordt ondernomen om de risico’s te
voorkomen en ook wie de verantwoordelijkheid

Ook mogelijk
als incompany

ervoor draagt.
Voorbeelden van maatregelen zijn het geven van
voorlichting, het opstellen van gedragsregels, het
instellen van een vertrouwenspersoon, een klachtenregeling, verandering van werkplekken, opvangen van
mensen na incidenten of zelfs traumatische situaties,

Oplossingsgerichte
gespreksvoering verzuim
Voor leidinggevenden
en HR-professionals

meer flexibele werkmogelijkheden voor werknemers
om de bovenmatige werkdruk te verdelen etc.

Slechts € 295 ex btw
Betrokkenheid management bij PSA beleid
Het management heeft een belangrijke rol bij het
bevorderen van goede relaties op de werkplek en
bij het beperken van de PSA-risico’s. Alleen een

Leer in één dag hoe u een effectief
verzuimgesprek voert.
•

papieren PSA-beleid zonder daar invulling aan te
geven, zal niet werken. Er is een integere en open

•

cultuur nodig, zodat de PSA-risico’s bespreekbaar

•

worden. Het kan zelfs zijn dat het management zich
niet bewust is van de PSA-risico’s.
De start is om een risico-inventarisatie uit te voeren op
alle onderdelen van PSA. Dit wordt veelal gedaan in de
vorm van werktevredenheidsonderzoeken, maar kan
ook onderdeel zijn van de volledige RI&E.
CS Verbindt!

•

Wat is uw persoonlijke communicatiestijl
en hoe kunt u deze effectiever inzetten?
Hoe doorbreekt u weerstanden?
Hoe vertelt u uw werknemer dat er geen
passende functie is?
U kunt zelf een lastige casus inbrengen
en met een professionele trainer en
rollenspeler oefenen.

Kijk voor het volledige programma,
data en locaties op:

www.cs-opleidingen.nl
39

Masterclass:
De Nieuwe WGA

Nederland naar 2% verzuim helpen,
dit is de ambitie van Synthra.
Wij geloven dat gezonde werknemers de basis zijn voor het succes
en continuïteit van een organisatie. Daarom ondersteunen wij
werkgevers bij het structureel terugbrengen van verzuim en WGAinstroom naar een absoluut minimum.

De Nieuwe WGA: kiest uw organisatie voor publiek verzekeren
óf eigenrisicodragerschap?
• Wat is het beste voor uw werknemers?
• Hoe houdt u als werkgever controle op (langdurig)
verzuim en re-integratie?
• Wat zijn de financiële consequenties van de Nieuwe WGA
en hoe beheerst u deze?
Tijdens de Masterclass De Nieuwe WGA geven experts op het gebied
van sociale zekerheid antwoord op al uw vragen. Verreik uw actuele
kennis en maak het verschil voor uw organisatie.
Sprekers:
Janthony Wielink - Directeur Enkwest Opleiding & Advies
Marjol Nikkels - Directeur CS Opleidingen
Leo Bil - Directeur Sociale Zekerheid Acture

Hoe?
De werknemer staat bij ons centraal. Wij laten hem met onze
dienstverlening de mogelijkheden en het belang van arbeid in zien:

Bij ons doet de werknemer zelf een aanvraag tot
loondoorbetaling bij Ziekte (LBZ) in het door ons
ontwikkelde Arbeidsdeelnamesysteem.
Het Arbeidsdeelnamesysteem is de door Synthra
ontwikkelde online software waarmee wij werkgever
en werknemer ondersteunen in alle activiteiten
rondom verzuim en arbeid.

Ga voor meer informatie of direct aanmelden naar acture.nl/masterclass-wga

w w w. a c t u re . n l

| 024 890 94 70

In dit systeem objectiveert de werknemer ook zijn
eigen belastbaarheid met de Mogelijkheden- en
BelemmeringenLijst (MOBEL).
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Uw	
  dienstverlener	
  waar	
  het	
  gaat	
  om	
  schadelastbeperking	
  
inzake	
  arbeidsongeschiktheid:	
  
• Casemanagement	
  gedreven	
  verzuimbegeleiding	
  
• Beoordeling	
  lopende	
  WGA	
  dossiers	
  
• Herziening	
  van	
  lopende	
  80-‐100%	
  WGA	
  dossiers	
  naar	
  IVA	
  
• Bezwaar-‐	
  en	
  beroepsprocedures	
  inzake	
  de	
  einde	
  wachttijd	
  
toekenning	
  en	
  overgang	
  LGU	
  naar	
  LAU	
  
Kijk	
  voor	
  meer	
  informatie	
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  www.camace.nl	
  

	
  

Eﬀectieve tijdsbesteding in de beheersing van verzuim
De werknemer is verantwoordelijk (de casemanager)

SYNTHRA
werken in eigen regie

info@synthra.nl | 010-4045380 | www.synthra.nl
Posbus	
  1067,	
  3900	
  BB	
  Veenendaal	
  –	
  info@camace.nl	
  -‐	
  +31	
  318	
  508	
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Een veel gemelde beroepsziekte is lawaaidoofheid,

Zijn er ook nog andere oorzaken mogelijk?

bijvoorbeeld voorkomend op de schietbaan bij leger en

Belangrijk bij blootstelling is de vraag of er een

politie. Dat is dan ook wel een prachtig voorbeeld van

dosis-effectrelatie is. Een keer water op je hand

een beroepsziekte ‘volgens het boekje’. Bron, oorzaak,

krijgen is geen probleem, maar de hele dag

effect, diagnose, behandeling maar ook preventie zijn

ondergedompeld zijn in water wel. Dit effect is

allemaal aangetoond en helder. Het is duidelijk wat de

ook duidelijk bij zeep of schoonmaakmiddelen.

bron is, namelijk lawaai, en die is ook goed meetbaar.

Ook is het van belang om te kijken is of er nog

Ook is duidelijk dat lawaai schade aan het gehoor

andere contaminatie mogelijk is. Als iemand als

veroorzaakt. Door middel van een audiogram kan je

hobby modelbouw heeft of een volière houdt, dan

heel precies in kaart brengen of er lawaaidoofheid is en

kan de blootstelling ook daar plaatsvinden en krijgt

hoeveel. Er is ook een behandeling mogelijk, namelijk

het werk ten onrechte de schuld als de bron. Een

een gehoorapparaat, en ten slotte is er ook prima aan

ander voorbeeld zijn jongelui die overdag met de

preventie te doen. Denk aan bronbestrijding (zorgen

slijptol werken en dan ’s avonds in de disco zowat

dat de bron minder lawaai maakt) of aan bescherming

hun hoofd in de speakerboxen duwen.

Wouter de Graaf, bedrijfsarts

Bedrijfsartsen wordt verweten beroepsziekten niet vaak genoeg te melden.
Nu is ook niet altijd duidelijk of iets wel of niet een beroepsziekte is.

aan het woord

Beroepsziekte is vaak een
combinatie van factoren

op de hoofd zoals gehoorkappen.

Chemische stoffen
Als ik kijk naar welke beroepsziekten ik de afgelopen
jaren gemeld heb, valt mij één ding op: het gaat vooral
om werknemers die op het werk in aanraking komen
met chemische stoffen. Het gaat dan om gevallen

‘Vaak is de een-op-een-relatie
niet zo duidelijk’

waarbij:
•

de blootstelling op werk veel groter dan is dan privé.
Bijvoorbeeld een schoonmaakster die schoonmaakmiddelen gebruikt.

•

•

CS Verbindt!

de werknemer wordt blootgesteld aan stoffen die

Helaas zijn er erg veel aandoeningen waarbij werk

thuis niet voorkomen. Bijvoorbeeld iemand die in een

wel een factor is, maar waarbij de een-op-een-

kippenslachterij werkt en de stof waarmee de dieren

relatie niet zo duidelijk is. Ik heb altijd moeite met

behandeld zijn in zijn handschoenen gaat zitten.

melden van beroepsziekte waarbij werk wel een rol

hars gebruikt wordt voor composiet fabricage. Die

speelt, of de klachten erger maakt, maar waarbij je

risico’s zijn wel bekend en de werknemer moet

niet kan bewijzen dat het alleen daardoor komt.

persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm)

Bijvoorbeeld spanning op het werk; komt dat door

gebruiken. Maar dat gebeurt niet altijd op de juiste

het werk, of is de persoon gauw gespannen, of

wijze. Als je de handschoen uittrekt in de pauze, kan

heeft die persoon nu veel privé stress. Mijn ervaring

er juist wat stof aan de binnenkant van de handschoen

is dat het altijd een combinatie is van factoren. We

komen. Zo beschermt de handschoen niet, maar

signaleren een vermoeden van beroepsziekte. Dat is

houdt hij de stof juist op de huid.

iets anders dan een causaal verband.
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Auteur: Laura Willemse, voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer

Pesten op de werkvloer

is zelden een individueel probleem
Je zult maar elke dag met knikkende knieën naar het
werk gaan, bang voor die ene vervelende collega die
er een sport van lijkt te maken om jou te kleineren,
zo vaak en zoveel mogelijk. Of voor die manager die
je elke keer weer opzadelt met alle vervelende
klussen of je voor collega’s voor schut zet. In 2014
waren een half miljoen werknemers het slachtoffer
van pesterijen, waarvan 80.000 structureel (cijfers
TNO). Pesten op de werkvloer leidt tot zo’n vier
miljoen extra verzuimdagen per jaar. Dat levert
werkgevers een kostenpost op van € 900 miljoen aan
loondoorbetaling. Tijd dus om hier serieus aandacht
aan te besteden.

Slechts 16% van de collega’s neemt het op voor het
slachtoffer, terwijl het hen lang niet altijd koud laat.
Zien dat iemand gepest wordt, doet het niveau van je
stresshormonen stijgen. Omstanders hebben er dus
daadwerkelijk last van als iemand wordt gepest en dat
leidt tot extra verzuim op de hele afdeling. Iedereen is
slechter af in een bedrijfscultuur waar pesten voorkomt.

Verziekt groepsproces
Pesten wordt nogal eens weggewuifd. Het slachtoffer
‘moet tegen een geintje kunnen’ of weerbaarder
worden. Pesten is echter een signaal van een verziekt
groepsproces, waarbij ook de werkgever een
verantwoordelijkheid heeft om dit op te pakken.
Op de werkvloer komen grofweg twee vormen van
pesten voor:
•

Machtsmisbruik door de leidinggevende of hoger
geplaatsten;

Een kwart van de werknemers is ooit wel eens gepest
door collega’s of leidinggevenden. Het gaat dan niet

•

Pesten door collega’s, waarbij de spanningen in
de groep op het slachtoffer worden afgereageerd.

om plagerijen, maar om bijvoorbeeld uitschelden,
intimidatie, buitensluiten en het achterhouden van

Pesten heeft ook alles te maken met status: hoe hoger

belangrijke informatie. Slachtoffers verliezen het

je plek in de groep, des te veiliger je bent voor

plezier in hun werk, raken gedemotiveerd, functio-

pesterijen en des te makkelijker je spanningen op

neren slechter en kunnen te maken krijgen met

anderen kunt afreageren. Daarom kan pesten zo hard-

psychische problemen die uiteindelijk kunnen leiden

nekkig zijn: als je iemand aanspreekt op zijn gedrag,

tot (langdurige) uitval.

doorbreek je de hiërarchie. Dat heeft als effect dat
de pesterijen alleen maar heftiger worden totdat het

Groot taboe

slachtoffer bezwijkt of vertrekt. En dan komt er al

Toegeven dat je gepest wordt op je werk is niet

snel een nieuw slachtoffer voor in de plaats.

gemakkelijk. Er ligt voor volwassenen een groot
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taboe op om toe te geven de voetveeg te zijn en veel

Leiderschapsprobleem

werknemers zoeken de schuld bij zichzelf. Slachtoffers

Pesten is dus vooral een leiderschapsprobleem, hoewel

schamen zich vaak en houden liever hun mond dan dat

het meestal wordt gezien als het probleem van het

ze bij hun leidinggevende aan de bel trekken, of ze

slachtoffer. Dat is niet zo vreemd: de meer machtigen

kunnen niet bij de leidinggevende terecht omdat dat

in het bedrijf geven natuurlijk niet graag toe dat zij

juist degene is die pest.

tekortschieten.

Een paar cijfers:
•

•

•

•

Jaarlijks zorgt het pesten op het werk naar schatting
voor ruim vier miljoen extra verzuimdagen per jaar.

Gevolgen voor het slachtoffer

Structureel gepeste werknemers verzuimen namelijk

Pesten maakt mensen flink ziek. Slachtoffers voelen zich

drie keer meer dan collega’s.

machteloos, verliezen hun zelfvertrouwen en durven

Naar schatting is 1 op de 10 zelfmoorden het gevolg

uiteindelijk niet meer naar het werk te gaan.

van pesten!

In ernstige gevallen raakt de werknemer depressief

Ongeveer 52% van de slachtoffers van pestgedrag

of krijgt hij zelfmoordideeën. Ook kan het slachtoffer

levert slechtere werkprestaties door de stress.

last krijgen van slapeloosheid, hoofdpijn, rugpijn,

28% van de gepeste werknemers heeft er een dagtaak

hartkloppingen, trillen, buikpijn en huilbuien.

aan de pester te mijden.
•

12% van de gepeste werknemers verandert door het

Gevolgen voor het bedrijf

pesten van baan

De gevolgen voor het bedrijf zijn groot, niet alleen de
financiële consequenties van het hogere ziekteverzuim
van de gepeste werknemers komen voor rekening van de
werkgever. De gevolgen van pesten reiken veel verder: de
sfeer op het werk lijdt eronder en die onveilige sfeer zorgt
voor fouten, slechte communicatie en minder vernieuwing
doordat niemand durft op te vallen.

Wat kun je als werkgever doen?
1.

Creëer een open en veilige werksfeer, waarin
werknemers eventuele problemen bespreekbaar
durven te maken.

2. Bied leidinggevenden trainingen aan waarbij ze leren
hoe je pestgedrag signaleert en ze leren een

Voorbeelden van bekend pestgedrag op het werk:
•

Een collega doodzwijgen;

•

Verbale intimidatie: vernederen, uitlachen;

•

Over de collega roddelen of hem publiekelijk voor schut

constructief gesprek te voeren met pester en gepeste.
3.

Stel tijdens functioneringsgesprekken frequent verzuim
aan de orde. Vraag door en bied hulp aan.

4. Houd een voorlichtingscampagne over pesten. Dit

zetten;

maakt het bespreekbaar en maakt alle werknemers

•

Voortdurend kritiek op het slachtoffer uitoefenen;

bewust van de ernst van het probleem. Laat merken dat

•

De collega niet op de hoogte stellen van het tijdstip van

u pestgedrag niet tolereert.

•

•

de vergadering, verkeerde agenda mailen zodat hij niet

5.

Maak een pestprotocol.

of onvoorbereid bij de vergadering aanwezig is;

6.

Stel een (externe) vertrouwenspersoon aan. Deze

De collega voortdurend uit zijn concentratie halen zodat

hoort aan, adviseert en brengt de betrokken partijen

hij minder presteert;

om tafel.

Met de eer van een collega strijken wanneer hij

7.

Eventueel kan het een oplossing zijn om de afdeling

goed werk heeft afgeleverd of een goed idee heeft;

anders in te richten: haal het groepje pesters uit elkaar,

•

Pesterijen via social media of telefoon;

of geef het slachtoffer of de dader een andere plek. Let

•

Fysieke intimidatie, seksuele intimidatie, mishandeling;

op dat dit geen promotie voor de dader betekent en het

Afpersing: het slachtoffer moet geld of goederen aan

pesten dus wordt beloond. Voorkom ook dat de pester

de pester(s) geven of klusjes voor hen doen;

een nieuw slachtoffer zoekt.

•

•

Beschadiging, vernieling, diefstal of kwijtmaken van
eigendommen van het slachtoffer;

•

'Grapjes' met het slachtoffer uithalen, zoals een muis

Meer informatie:

in de broodtrommel stoppen of een scheetkussen op de

www.pestenopde werkvloer.nl

stoel leggen.
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